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Bıışyazarlık • . . . • . 1371 
Yazı İşleri Müdürü ••. 1061 
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Yazı İşleri • ••• • •• 1062 
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• 
Ebedi Şel'imiz 

Kemal Atatürk'ün 
Önderliği altında 
lstanbul'da Dolma
bahçe 
Türk ve yabancı 
bilginlerin de ifti -
rakiyle yapılmış o
lan ikinci Dil Ku -
rultayından bir ha
tıra • 

• 
Dördüncü Türk Dil 

.. ,__ . . . . . . ı, '. ---: • ~- ,;,. __ 

r GOVEN r 

S1GORT A SOSYETESi 
Hayat - Yangın - Nakliyat - Kaza 

Ankara Telefon : 2208 
Galata Telefon: 44969 - 40630 _j 

Berlin'de 
mühim 
toplantı 

Harp ekonomisi 
halk siyaseti görüıüldü 
Beırlln. 8 a.a. - D. X. B. !>füllrlyor: 

1 

Alıman mtidataa nazırlan meclisi reıst 

Rayh :MB.Tel>ali Görln.ı, RaYh 'mfda!aa 
komıserıeırını ve GA'll lel te rleliln 1 lktısıı t 
ve zırant mUşııvlrlcrlylc beraber ~ecen 

Kurultayı yarın a(ıhyor 
Karadeniz havuzunda 

carşaml>a ve ı>~be a-linle:I '!'lcrlln'
de btr konferans halinde toı:ılamnr.ta 

cağırmı&tır. BlUmssa. harp ekonomıs.ınm 
ve halk "i~'8setln1n bütün alar:h.nm !l

lAka.dar eden maddel.,,~n aoıiı.st:ldü::u 

bu toplantılara, eımUm!e m.ırt,,sl 

Milch, alman nazır.ıanooan Frlr:k. G'>b· 

Dil Kurumu bu münasebetle 
bir de sergi hazırladı 

Harp Okulu Gücü'nün 
spor sahasmdaki başansı 

ooı..,, Lammero, Funk, Speer, Rosen
tıerıı. Borma.n:n ve l.ey fıe orl:'eneral 
Da.ltige ve toplantıda tenı-.!i rotl~n na
zı,..lıklanın mUF.teşarlan hazır buh'nmuı;

tur. 
Rayh ınüsteoan Gôr!n~. bundan son

ra. lmparatorl'llk müdarııa kons:'yi :ra • 
ı.ır'larının huzuriYle, isı;ıal altındı- kl a • 
razl.lerd.C'ki a6keı.1 komutan1 ıır. Rayh 

kıom1M>ırileııl ve uıınuınl va l.Llıc.r"le ııörU. • 
ınıllot.U.1'. 

Can alıcı 
noktalardan 
biri 

Falih Rılkı AT AY 
Almanya beslenme ve z.aruri ihtiyaç· 

la~ bahsinde en Mkı tedbirler tatbik eden 
ll'leınleketlerin başmda gelir. Her şey ve
st\aya bağlanmışttr. Fakat şuna bilhas
't dikkat edilmiştir: alman va.ınııdasla
tl \>arı yo~'U beraber paylaşnı:alıc11rlar. 
\>~ikalarda iltimas olmamabdır. Çüııkü 
Ük dünya harbinde, darlıktan fazla bir 
takun yohuzluklar ve imı.iyazlardır id 
halk yığınları ara~mda kin ve isyan his· 
!eri uyandırmıştır. BugÜo dahi balta} ı 
eıı'IC,ine yakışuran herkes, disiplinin bu 
~mda dahi türlıi turlü yol~mluklar<la 
~bilir. Ancak halk bu.nl;ırla hükü
llı'1.i. ve idareyi suçlamaz. İltlmiıs ve im
tih>: hak.~ızlıklarııı bozucu tahripleri, 
~ sıkıntıların tes.itlni bü.sl>Utün aıt -

~ 
Geçen woya harbi ile şi.ındt1d harp 

'r-ürlriyesi ara_çında aynı farkı açıkça gö
~ruz: bugiin, kötücül ve fesatçılar 
ltıiistesrıa olmak üzere, hiç kim-:e i.llimas, 
~ye ve nüfuz kazançlarından bahse -
dem.ez.. Eğer Devlet kendi va."taları ile 
~ şey veriyor~a. onu ya lıerkesc mii'lavi 
0laıra:k veımektc, fakat bilhaçsa muhtaç 
01anıua ayırmaktadır. VurgAJn ve i~tif 
CiUumterinden ~klyetler işitiyoruz. Şi -
ltal'etçileriJı baş.uı<la, her 1sittiği va'kayı 
~ Hüki.imet va.rdır. Kötü ne ya

l>Uırorsa Hükümetiıı Emir, karar ve tcd
lıirıerıne rağmc.ıı ve kanuna karşı yapıl· 
ltıa.ktadır. Baltanın bile durcluramadı~ı 
~gın ihtirasları, birkaç gün veya aylık 
"-ı>:islerle ba.fif VC!1'a ağır pa.ra en.alan· 
l:lın durduramadığına hayret olunamaz. 

Ferahlık ve sıkınula.rda tjitlikıen 
~~sed~ Başvekilimiz, himare ve nüfuz 
~ırun, nimet ve külfet ayrılıkları
tlttı maneviyat üzerine oo~ıl tahripler 
)alla.cağını, o kadar övdüğümüz ve gü
~ğimi.z milli birliğe karşı bundan 
biiyük su}'kast olmıyacağını bilir. Cum -
huıiyet Hüki.inıetleri.ııden hiç biri, böyle 
l'<lisuzluk.larla savı4maktan biribirind"n 
Reri kalmıyacaktır. Kanundan korkmı -
~o sokakta bir cinayet de i~li}-ebifü ; 
f~t bu topraklaroa hiç kimse kanunla· 
~ aykırı bir hareketinin 1-fükiımetçe hoş 
~rülebilece~ine bel baglı) amaz. Kayıt· 
lı~ şart.~ız bir •erbestl ik 1 e ıad:ılct gören 
lt\;ıbkemelerimiz, rak.1ladıkları yakalıya· 
~ı her suçun peşindedirler. Kanun 
lta.Yıtlan olmıyan hareketlerde hür ol· 
'1'ıaııtn ve kanunun menettiği şeylcri >"a· 
!>arken affetmez bir ceu tehdidi altında 
buı\Uımantn vatandaşlar arasında kurmuş 
Oldui!;ıı emniyet havasını hiç bir sebeple 
buıandırmt>"aC'\ğtz. 

lier vatandaşın bu hakikatı bir daha 
~u:ıda., tekrar bilme~inde fayda 
;'ardır. Çünkü vicdanlarınd:ı hiç bir ah· 
ak kaygısı olmıyan bozguncular ve fe • 
~tı;ı.Jar, aksi rivayetlerle zihinleri kuş -
Lu!andırmakt.'ln ne şimdi)'e kadar geri 
~ınışlardır, ı:ıe de bundan böyle kaltr
l:ı:r. Mebuslar ve büyük memurlar için 

.\nkara'da hu•usi fırınlardan beyaz ek

ltıek çıkarıldığı ı;ihi, adi olduğu kadar 

~Ünç uydurmalar kulaklarımıza kadar 

~lmi,tlr. Bu memlekette her sofranın 
tltıneği, vatandaş ekmeği olacaktır. Şe
lıirlerimizde hiç bir zaman hiç kimse 

fakir bir i1çİnin }t'diği ekmt'ğin daha 

~ını hatta aramakla vicdanını ka 

l'attnıı>-acakttr. 
Nimetleri ve külfetleri, ferahlık ve 

51kumları hep beraber paylaµcağız. Gü· 

"G Yeıenle gücü yetmi)·en ara~ııı<la tabii 

~it.,hliğe karışamayız; fakat Hüküme!

t4 "tsak edilmiş >•ahut kayıdanmış mad· 
~!erde Kese zen~inliğinin hiç bir rolu 

nlnıa,ına iıin vennedik. vermiyecegız. 
1 1c-rı_e< hun:ı inıımlı;:ı vakic, yol~uzluk 
lara k:ır~ı sava~uı d:ı d:ıha iyi, d:ıha ç:ı 
b.ık muv.tfbk olurııl Çıinkü bu inanış-
!\r ki ivi oiyN <alıihi 
)l~ndl'fl emin olduğu 

"t ad~e ınıtlmn 1 arı 
~Ji&:-- 'ed .... .., sev ... er. 

vatanda~ı. iyi ni

Hukümeıle, idare 

ile saınimt iş-

' Ankar.a.. 8 a . .&. - Türk Dil Kuru- ı terilecek kısımlarda yer alacaklar • 
ID'll Genel Sekreterllğ;nden : dır. • 
Dördüncıi TürJ[ Dıl Kurultayı, 10 Konferans salonunun giriş yerinde 

Ağustos 1942 parartesi gilnil ~aat Kurumun onuncu yıldönıimü dola -
10.30 da Dil - Tarih - Coğrafya fa.- yısiyle hazırlanmış olan serp:i de Ku
kU!tesi konferans salonunda açıla. • rulıay sürdüğü müddetçe açık bulu-
caktır. nacaktır. 

Tamspor kupasını 

Harbiyeli 1erimizi candan 

kazanan 

tebrik ederiz 
Çok ~ocuklu 

Kurultay üyeleri sabah saat 10 
dan önce Atatiirk'ün muvakkat kab
ri önünde toplanacaklar ve başta Ku
rum Başkanı )laıırif Vekili olduğu 
halde tam saat 10 da Ulu Önderi zi
yaret ederek Kurultay adına bir çe
lenk koyacaklardır. 

Saat 10.30 da Kurultay açılma tö
renine başlanae.-ıktır. 

Kıyafet ve elbise kaydı yoktur. 
Kurultay'a gelenler ellerindeki 

girme kağıtlarının rengine göre gös-

Salı ve çarşamba günleri her iı
tek eden sergiyi gelip ırorebilir. 
Kurultayın genel toplırntı p:unlerin

de Kurultay yerine girmek için say
lavlık belgesini veya Kurumun mıi
hürlü ve imzalı girme kağıdını gtıs
termek lazımdır. 

Bir hafta kadar evvEll Harp Okulu -
muzun SP01' alanının açılıma töreninden 
bahSederken, Ba.6velcllimlm harblyel! 
aencıere bu yıl kazandıklan Tamsı>>:>r 
kupasını da verdik!-eri:rıd lasa.ca yazmış
t.ıık. 

9 Ağustos pazar !{ünü saat 16 ten "Tamsı>OT kwı>a.sı,. Ankara tıöJzeelntn 
19 a ve 10 Ağustos pazartesi ıı;ünü l:YUlıdu~ yepyeni bil" spar müsaıbaka&ı 
saat 9 dan 10 a kadar Fakülte kapı- 1 mUk~ratutır ve dllğer blrcOk müsabaka
sında Kurumun bir memuru buluna- kırda olduğu ll'ib!., tek bir spor nev'lnde 
eaktır. başarı ıröstcrene değlıl, munteltt ~ube-

~~~~------~------------------------------------ !erde va.ııhb sab~ olanJıara. verilmek· 
t.edM. 

Kal dulf masr kararla~an 
• 

laıe Müsleıarhğı 

Memurlara 
elbiselik kuma§ 

.Memurlara ve eşlerine para~ız "el
biselik kumaş dııii;ıtılnıası uze"rınde
ki hazırlıklara dev;ıın olıınmaktadır. 

Nasıl ki tel'tl«de "atı.et kornı>le,. tA
blıl'I bll' tlerd vaı;ıt ~areti lse, &Pol' ku · 
lü'!>lel'I için de ~ ııpor ıulbesind~ 

bmlıen d~ alrnak blır ü&Wnlük ve 
büm-e&tne yakışır bir vazb'et i!ııde rt -
mektedlır. 

• 

ailelere yapllan 
para yardımı 

Umumi hı!ZJSSJhha kanunun l156 lN!l 

madıdıcsl. G veya daha. tazlıa cocu t\ı olan 
alilelere para mill<Atat.ı datıtılmaaı ~n 

Sıhhat Veklı!Hil'I btitocslnde blll' fa&ll a.
cılmıısııu cm:retmekted.la'. Sıhha.t Vekıi.1!1!
.tının Y<.'fl.! yıl biltçeatne bu bakımdan 

;' g<.>rc-1«.'!l t.arı;Jsa.t konm ue ve e<ıık oocuiklu 
": r hor anneye 30 Hra mUkUıtt verilmesi 

ı knrıu·Jaıımıştı. 6 v~ daha tazı~ cocu~ 
j olan b!rC'l.>k nnnerere vadedilen r>a ra 
1 müklıtatı V<'rllmi$t1r ve tevzıata bir ta

raftan öcvnm ohınııyor. 

Son dcla oehıılın'rlzde 176 anne ~<:!iri lk
rnmlY<' t.nhıcl<'kuk ettırflcrek bunlara 
tevzl:ı ta bat lanmıştır. Ev rakı t.etk'!k e
d:ilmekıte Olan <kıha 400 kadar anne VA!'· 

dır. Bunlar da. 6 w:,ya daha ta2:la eo-
iılerini Ticaret 

Vekilliği görecek 

Süıııerb!lnk Umum Miidiırluıı:il fııh
rikalarmda ynptırmakıa olcluj(tı muh
telif tip kumaşları ilıcili makamlıuın 
tetkikine suna('ak ve bunlRr içerisin
ılen beğenilecek bir tip SümeTbltnk 
fabrikalarında dokunarak dağıtma 
işine başlanacaktır. 

Kıı ıı.ylanndan eorı.ra .._.,, mllııaba
ka hır llOl1A erınce lru lüpler arasında te. 
mılız bir rekabet havası yaratarak ıpar 
htu'ekeıtılerinl oanııaruıınnaıt lstı1ı:ven An

k.ara böl.ıreal "Tamııpor ~ ~ 
ba!aı.1B.n:M teı<tılbetlnişt1. Başvekilimiz Ş.ükrü Sarıacoğlu T amspor 

kupasını Harp Okuluna verirken 

cu'lcları OldUğul'l'U bUdlnnlşlcrdlt'. Vaz!Ye
t!nıln tcUdlk! bl.~lere bdr tnral'ta8 
lkraml(yıeJıen. V~1'. 

!al3e teekl1Mının kolıdınlmaa ta:tak
ku'k: ettllkt.eıı sonra mnhaJll belediyeler
ce &'Örülecek lc;leı:ıln Tica.rıet VekllU~ln

dıekl merelleııl dıe VCik~let mcvcu t bUn
yes:l loorl$!ne ııııınıııı oıaroııctıır. Bu Lak

ctmı.e fiyat mu.raıkabe ve mücadeh il -
lel'l:YJ.e le Ticaret Umum Müdürluil:!i 
uih'aııacaık, :let.lıhlfulcl tanzime miiıte\lJl.1k 

mevzulara. Teş.ldıllUandınna Umum 
Müdürlüf;1l, t1lhallta nlıt işlere Dıs Ti -
caret DıUresl Relslıltl bakacııa-tır. Dl~er 
muhteııı i$l.er de VekA.letln bu işlerle 

8.1ıiikalıı teslôla.tı.na baQ"lanacaktır. ve -
ktı.let bWıyeslnde kalacatmı d{Ln ~ldlr

<llhniz kadrolar bu suretle ~vcut 11-
lerl e.rt&n umum mUdUrliiık ve roisllklc
rm ~ k'udret1nl kuvvct.lendlnne. 
:ı--e ya,rıyacak!ardır. 

Dl~ ıu-arıan ~ m{lsteearlt~ında 

blerl ırorı.i.len 'V!caret Otısı Dı• Tir.arcı 
Da.trmtnde, Topr-aık Ma.lurul1eri OfLslYle 
Petrol Ortsı de Tel'!ll<ialltlanrlınrna Un•um 
Müdürlü~ndc ı.ıenını )'(l.rüteceklcrdlr. 

Sümer Bank 
Romanya' dan bir 
pa~avra fabrikası 

safin aldı 
Sümerbank Umum Müdürlüğü Ro. 

nı,ıuıy-a'dan bir paçavra fabrikası sa
tın ~lruıştır. Fabrikanın. Lezglihları 
sökülmiye başlanmıştır. Öniınıiizdcki 
ay içinde bu tezgah ve tııRkinelerin 
İstnnhul'a nakline ba~lanacaklır. 

Bir Türk heyeti bu işlere neznret 
etmek maksadiyle halen R,omany •'
da bulunmaktadır. Fııhrik:ı lstnnhul'
da Dcfterdar'da kurulacak ve harice 
gönderilmekle ola~ p.ıça.vr~h.r bun
dan hiıvle bu fahrıkacla ıplık \'C ku-
m.ış ha.line gctiril"cektir. ' 
Fabrika'nın kıırnl ı"a~ı yerde ha

zırlıklar yapılınaktııdır. 
Önıimiır.rleki senenin ilk avlıırında 

bu pnçavra fabrikasının işlemlye baş. 
lıyacağı umulmaktadır. 

El konma karartnlR 
kalkacağı maddeler 

Gıda maddelerinden h.ışkR Htikil
met tarafından el konıılmuş olı.o di
ğer mnrldeleTe ait t'I koym ı kararı
nın kaldırılmnsı hakkınd.ıki k.ırama
me Yekiller Heyetinin tasvibine su
nul:ı('aktır. Bu kararnauıelf'r arasın
da Hükümet tarafındl\n l'I konulmuş 
olan kaji;ıtlar da vardır. Bu suretle 
k!ılıtla.nn her türlü alım ve satımı 
serbest olacaktır. 

Ordu atı müsabakalan 
dün sabah sona erdi 

.,~~: 

Güzel bir atlayış 

Birinciliği teğmen 
Salih Koc kazandı 

..:> 

Milli Müdafaa Vekilimiz General Ali Rıza Artunkal, 
Ankara Garnizonu Komutanı General Hüseyin Hüsnü 

K.ılkt§ ve diğer zatlar dünkü müsabakalar sırasında 

Perşembe günü başlıyan Ordu atı 
müsabakaları dün subaylıırımızın At
lı Spor Kulübü o<ıhasında yaptıkları 
mania parkurü ile sona erdi. llaŞta. 
Milli Müdafaa_ Vekiliınl6 ~li . l'tiz.a ' umumi tasnifte birinciliği ka1.11nması 1 y.ıınınal(a muvaffok olmuştur. Umu
A_rt~ınkal old~gıı haltl~ s~çkı'.1. bır se- kuvvr.tle iimidedilen .Salih Koç'un mi tasnifle iisttcğıuen Ser.ai Allan i. 
yırcı toplu~ugu b_u n!haı nnısabaka- Jl<1rkıırü çok alıl.ka ile takihedildi. kinci, iislteji:men Suat Savaş üçüncü 
)art alaka ıle takıbedıyordu. . nu kıyıııelli suba~-ımız p'l.rkurii de olınıı~Jarılır. 

Manej. ııra(,İ muk~ıvemet .ve mırnı arazi mukavemet mü~nbakası gibi l\Hisabnkalnrı başınd.'\n sonnmı. ka-
atlam<rrlan müte~ekkıl bu muh;ıbaka- mııkenım"liyclte b:ı~nrarnk umumi dnr mm·nffakıyft le ncticelenıliren su. 
!arın il_ki per~cmbe glinti gene At.lı tasnifte başa p;eçruiŞ ve biri!lciliı(i ka- b-ııylarıınızı candan tebrik ederiz. 
Sııor Kulübümle .vapılını~lı. ManeJ- ... 
de uç-uncülü~e katl.ır derece alıı.n su- ~ 
ba~·larııııız ı.ırasi) le şıınlanlır : . '· 
Üstteğmen Sezai Altan birinci, Ost

teğmen Suat Sarnş ikinci, Üstteğwen 
Hn~im Üncü üçüncü. 

Cuma günü yaınlan arazi mukave
met miısabakasında birinciliği teğ
men Salih Koç, ikinciliji;I tl~ıtl"ğmen 
Avni Ergüven, üçünetilüğü Sezai Al
tan kazanmıştı. 

Müsabakaların heyeti umumiye • 
~inde birinciliği ka:u\nabilmek için 
umumi tasnifte başta gelmek icabe
diyordu. Bu sebeple dün yapılan ma
nia allama müsabakaııı netlcevi tn
yiu bakımından merak ve heyecanla 
bekleniyordu. 

Müsabakalar tam bir mükemmeli
yet ve intizam dahilinde cereyan et
miş ve bir çok subaylarımızın par
kurları heyecanla taklbedilmiştir. Bil
ha~~a arazi mukavemet müsabaka -
~ınd" birinciliği ka7,anan ve mania at
l&ı:ua d& .iyi netice &1dliı takdirGıa 

Kınm yarımadasından Karadenizi gözetliyen 
alman cukerleri 

SOVYETLERE GÖRE 

Armavir böliesinde düşman 

hatları 
yarıldı 

Kızıl Yıldız'a göre 

Ruslar bir 
bölgede geri 
~ekiliyorlar 

Rjev'de sovyetler 

taarruza geçtiler 
Moskova., 8 a.a. - Sovy-et tebliği

ne ek: 
Kletıskaya'da üç &:iln !ıiiren şiddet

li çarpışmalarda 1500 alman ölıdü
rülmüş.tür. 

Armavir bölgesinde, so~~t kıta
ları, düşman hatlarını yarmış ve 17 
tank ve 48 kamyon tahribetmişlM"
dlr. 

KuÇoevskaya'nın cenubunda SÜV'8.· 
riJerle iobirliti halinde hareket eden 

(&au a i.ncü 6&1-fada) 

ALMANLARA GÖRE 

Büyük gayretlerden sonra. 

Maikop'a 
yaklaşıldı 
Bir habere göre 

almanlar 

' 
Krasnodor 

kapllar1nda 
Kalaç §İmalinde 

yeni taarruz başladı 
Vichy, 8 a.a. - Şark ce)')heshınerı 

alınan son haberlere l!'Öre, almruı i. 
lerl unsurları, halıdan hıı akşam Kras- • 
nodar kapılarına varnııslardır. 

Almanlar Laba nehri.ne 
vardılar 

Berlin, 8 " a. - Alnıaıı Mdulan 
başkomutanhı:ının tebli i : 

Kafkıı.;ya bölge~indf' dü~man &r.. 
(Sonu 3 üllCV. &a11i~ 



Denizci gözuyle 
-2- 9/8/194Z 

Karaden ·z' deki 
Rus filosu 

. 
ikinci cepheyi 
açalım mı 

açmıyalım mı ? 
DUnya, büyilk bir ııınir nöbeti geçi • 

riyor. Artık, ikinci cephe açılmı§
tır ve muvaffak da olmugıur. Fa· 
kat lbu cephe, Avrupa kıyıları Ye
rine, dllııya insanlığının sinirleri 
Uzerinde açılmıştır, "İkinci cep· 
he" taarruzu ilerlemektedir, si -
nirler her ı;:tln biraz dnlıa tahri -
bedilmektedir. 

1 Günün mevzuları : 

Çiftçiler ve 
Yeni Hükümet 
Daşvddl Sancoğlu'nun bc}'ruln:tnıcsi· 

ni dinliyen Eski,chiP Mebusu B. fanin Sa.
z:ı.k, bu :nutku dinlemiş olm:tktan ıd hc
ycaı.nlanrıuş görünüyordu. R:ısıl:ıtlığı bir 
arka<la,ınııza: "- O gün .kür'$üdcn iı;i· 

mi d<ikmek İstcdiırı, fırsat olmadı, duy· 
duklarunı ve düşündüklerimi gaıctcniı· 
de yazar mısınız?" dem~ ve şwll!n 
söylemiştir: 

Rir od:trun ılık havasını $C!f'İnlcş· 
ılrerck )'Üzumüıe püsküren v:ı.ncillhô
re., bir de pençcrc<lcn vuran gWıqin 
kızgın rcngİne bakıyorum. Bu mama
ra karşısında bir iki sundur, Iıcmcn 
herkC$in söylediği cümle)i ıdcrarla -
mamak mümkün değildir: 

' • 

5Cfer <le ma.ullar ve ef ancler dışın • 
da Kaf dağını haıırlamaktan kendi -
mizi al:ı111J}'onız. Çünkü alman ordu· 
!arı Kafkas dağlarının cıcklrrınc da
)"anmljtır. A. lm!tn ordusu, Kafkasyo'yn 

doğru ılerled kçe Karade
niz deki Rus C lo unun du

rfımu ve sonucu, s:Onun en onemli 
Jnceleme konusu olmaktadır. Bir
kaç gün önce Hav • Ajansının 
Slokholm husus muh b rı uzun 
b r hsberde, Knradenız fılosu hak
kında ~tıdakl mııJümnu ver
ml.şU: 

rJnden başka Jcfmse b!lmemekte
dlr. 

"S:ı.racoğlu'mı ne vakit ı;örseın İma· 
ntm artar. Sanının ki Türkün geçmişi 
ve gelecek ruhu birlcşm4 canh ve phıs
lanmış bir tim.ut olarak Saracoğlu'nda 
kendini ı;östcrİ}'or. 

• Harb n başında bu donanma 
ı;u birliklerden mUrekkepU: l zırh
lı, 3 ağır kruvazor, 3 hafıf kru
vazör, 19 muhrıp, 40 kadar 
den zalu, bl~k hUcumbotlnn ve 
yardımı-ı gemiler. Bunlardan baş
ka 35.000 tonluk l zırhlı lle 2 ağır 
kruvazör 1700 lltı 2800 tonluk mü
teaddit muhrip ile gene müteaddit 
denizaltılar tezs!htn bulunuyor
du. 

1941 ağustosund:ı N!kolAyef al
msnlnr tarqfından zaptcdıldlği 
'zaman, kızaktaki ~cm lcrden 
35.000 tonluk zırhlı ne 8000 =on
hık 1 atır kruvazör, l denluıltı 
ve d fer bazı kilçük gemiler al
manı nn f'line duşmllştür. <Rus
ların bu gemileri tnhrlbettlklcrl
m ldd a ctmlş olduklarını iltıve 
edelim.> 

Almanlann tahminine göre, 
şlmdi rusların elinde su ~emller 
kalmıştır: 

1 nf;ır kTuvazör, 4 hnflf kru
vazor, 6 büyük muhrip, 11 kilofik 
muhrip, as denizaltı, blrook hü
cumbotu Jle milteaddlt gnmboL 

İsveçli muhabir, bu kudretli fi
lonun hlll'l rol oynıynb lecek bir 
durumdll sayılnbllcceğlnl söyle
dikten sonra şu mUtaUınyı lltıve 
ediyor: 

"Asıl mese'e bu ıremili'ırl bıımn
dı rahi ook ~·c b.ı$fı edebllOOf'.k bir 
limanın olmayı ıdır. Hal n Rtı~la
rın ellnıln ·o, ol"O!!İ k, Tll&P5C, 
Pati ve Ra.tum'da.n ~ka llına.n 
kalmam~br. Bu Umnnl.ann hiç 
birinde lvasUıpol ve Nilmliycf'in 
rn&lik bUlundu1d:.n tıı'filomt ynk
tıır. A)·nca sunu da ilAv" eflı-llm 
ki N'wnrosi"k ~ Tuap• 11lmru 
alnuı.n bomba uçakhM'l.ın hn."'
kAt ~nzili I~ ttirm~wdlr. 

" iman mahfll\fıri. hunıl:uı u 
nPttne:vl l"ıkan •öTb:r: 

"Bu doDMlma, e.r goı:, Rommel 
J kenooriYo':tın >'akla5ırkeıı ,\kdc
ni:ı:'t~kt lndli:ı: donıınmıuunın kar
ıılaşmı olıtullu ''8Zi3'Ctlr. rmıJmye
..e edi\<'hllecd< bir ,.azi)~te rir,.,_ 
erktir." 

B u toldıolm haberinden son
ra, ıtalyan rl.'Sml tebliği de, 
ltıtlyan hUcumbotlnrının 

Krasnl Kırım kruvn7.örilnü tor
P ley p batırdıklannı haber ver-
dL 0 

Yukardakl Stok:holm telırrabna 
göre, Karadenl.Z'dekl yeglne ruı 
zırhlısı da batm1$ olmak lAzımge
l!yorsa da "Parls lhtlllll" adını 
taşıyan bu geminin battığı hak
kında şimdiye kadar hlç blr resmi 
tcbll~ ve iddia ncşredlldlAlnl ha
tırlamıyoruz. Bizim bildiğimize 
göre, &lmd ye kadar 8030 t.onluk 
Krasnl Kafkaz afır kruvazörlyle 
6600 tonluk Krnsnl Kınm hafif 
kruvazörü batmıştır. Bu son kru
vazör 1915 te yapılmıştır ve uım
dlye kadar Uc defa l.slm ddlştlr
miştlr. İlk ismi Profintern idi; 
sonra Slvlyet.lana olmus ve niha
yet Krnsnl Kırım adını almıştır. 
Bu gemi, evvelce Baltık'ta bulu
nuyordu. Yukarda lsmJ geçen 
23016 tonluk zırhlı lle beraber, 
Montrö mukavelesinin Imıasındlln 
hayli evvel, Karadcnlz'e gelmlı
Ur. 

Bir müddet evvel rumenler, 
Mosko-.·a sınıfı büyük bir muhrl
bln Köstence ncıklannda mllyına 
çarparak battığını söylemlşlerdi. 
Bu gemi, lta))•a'da yapılmış olan 
2800 tonluk ve 45,8 mil sllratlnde 
6 tane 136 Jık top taşıyan büyük 
Taşkent muhribi olsa gerektir. 
CünkO deniz yıllıklarına göre, Ka
radeniz'de bundlln başka Mosko
vn Upl muhrip yok:tur. Aynca 
muht,,llf tnrlhlP.rde verilen mlh
ver tebll{:lerinde 3 muhrip ile 2 
denizaltı gemisinin, bazı gambot
lnrın ve yardımcı gemilerin battı
ğı blld1rilmlst1. 

Deniz tebllCierlne göre Karade
niz'de 9000 tonluk. 30 mil sUraUn
de ve 22 ucak taşıyan bir uçak 
gem sı de varsa da, &imdiye kil
dar, bu gemiden hiç bahsedllme
mlştlr. Deniz yıllıkları. Kuade
nlz'de Vorosllof isminde 8000 ton
luk ve 33 mil giden yeni bir a#ır 
kruvnzörUn bulundutunu da yazı
yarlar. Bu, Baltık deniı.lnde bat
tığı Jddİa edilen Klrof ağır kru
vazörilnUn eşidir. Alman deniz 
tebll~I. Knrndenlz'de Vorotllof'un 
difer bir eşinin daha hizmette bu
lunduğunu lhUmal olarak kaydet
mektedir. Doğrusunu isterseniz. 
Sovyetler. Karadenlz'deki Kızıl• 
donanmnnın haklkt mevcudunu 
bir BJr olarak gizli tutmuşlardır. 
Orada eskldenberi mevcut geml
le.r dışında yeni yapılm1$ olan 
kruva:r.lk, muhrip vto denlzaltıla
nn kaç tane oldutunu kendile.-

~ 

Karadeniz tllosunun ne olaca
tına ~elince, bu~Un icln, henüz 
bu filonun durumu Stoldıolm tel
~afında gösterlldıtl kadar ümit
siz de:ııdir. COnkU, filo, alman 
hava hücumlarına maruz bulun
dukları Jcin Novoroslsk ve Tuap
se limanlarından istifade edemese 
dahJ, Pot.i ve Batum limonlarını 
us olarak kullanabllir. Gerçi, bu 
limanlarda, Nikollyef ve Slvas
topol'dakl g bl mükemmel uısısat
lı tersaneler ve büyük havuzlar 
yoktur. Fakat, Rus harp gemileri 
bu iki limanda bıı.nnabllirler ve 
ufak tefek tamirlerini ynpnblllr
ler. Ancak, bu son iki liman da 
zaptedlldlğl veya alman hava 
kuvvetlerinin mOesslr menzlll !ci
ne ~lrerek sık sık bonroalandık
ları zamandır ki Karadeniz fllosu 
ya intihar etmek, yahut d'1 bita
raf limana sığınmak mecburiye
tinde kalacaktır. Karadenlz'de de, 
Tilrk limanlarından başka bitaraf 
liman kalmamıştır. Bize öyle ge
lıyor ki bu intihar ve ilticanın 
vukuu ıcın de, Kafkas kıyılarının 
tamamlyle alm:ınlnrın eline geç
mesi şarttır. CünkQ bütün ki.$ 
Lenlnarat clvanndaki Kronstat 
müstahkem limanında, buzlarla 
mahsur ve alman uçaklarının hU
cumlanna maruz bir halde yntmı& 
olan Baltık filosu, her nedense, 
bir tür!U lmhll edilemem! tir. 
Hatttı almnnlar. bu filodaki gemi
lerin ve Kronştat lstıhkı\mlnrının 
uzun menzilli afır topların ateşi 
altına alınmış olduğunu da blr
kac: defa resmi teblUtl~rlnde bll
dlrm!Şlerdi. Öyle oldufu halde, 
filonun imhası haberi verllmemls
tlr. Bal1ık"Uıkl vaziyete bakarak 
Karadenlz';lekl Rus fllosu dn, an
cıık son Kafkas Umanı elden cık
tıktan ve yahut barınılmaz blr 
hale geldıkten sonradır kt intihar 
veya flticaya mecbur OlllCaktır, 
dıyoruz. 

Karadeniz Rus filosunun vazi
yeti, lskenderlye'deki lnglllz Ak-
deniz filosunun durumu ile kı)"aS 
edilemez. Cünkü, İskenderiye, dUg
mclc tehlikesine maruz bulundu
fu takdirde, lnı:tllz filosu soveyş
ten Kızıldenlz'e g~lllr ve ni
hayet, hıtrbede ede Ocbclilttapk'a 
&ideb11Jr. Fakat Sovyetlerln Ka
radeniz filosu, Kafkas kıyılan nl
manlaruı eline "eçlnce yukarda 
bahsettlflmlz lkt şıktan birini w.r
cih zorunda kalacaktır. 

Günün mevzuları : İstanbul' un ball 
tüccarlarında sezilen durum 

Kurultay toplanmadan 
1atanbul, 8 (Telefonla) - Gıda mad

deleri &a.Ualan ıscrt>cst bımktldıtıncıın -
bert dUn llk dcta olarak p1)"naad:ı liu -
.kUmeUın bU kararlardan tıcklcdlı:tı lnş
dal&:ra a.Ykın harekcUer eczilmlştlr. 

Ercüment Ekrem TALU Diln P<")l'l'llr toptan~ llic BCDE'P 

yokken peynirin tene:tcslnc llld ltrn zam 
~1'1ardıf. Bu eurotle bclıer kl!o ı>eY• 
rurın on, on Jlc1 kul"\ıt tazla,ya satılme.
eı azını ırclmokWdl;r. 

Yınn, Ankara TRrlh, nıı faklll
tesınln konferans snlonunda Pör -
düncü Dil Kurııltayı topl!lnıyor. Bu 
hAdi enin, içinde ynşadığımız za -
man ıartlannı g ız.önune alınca, ö
nemi bir kat dahıa, on kat daha art
maktndır. 

Bir yıand n, lnıı!ınlığın blrlblrlne 
aykm bir takım ihtirasları, kanlı 
boğuşmalarla ç!lrpı ırken şeflerinin 
dır \et ve temkini 5ayc inde, en 
emnıyet verici bir yarış hava ını te
neffüs ederek ynşıyan Türkiye, in
kılı\pçılık vn fını bu defa da dil ba
kımınd n tahnkkuk ettirmek yolu
nu tutmuş bulunuyor. 

Her lnkıllbın gayri memnunları 
vardır. Dil dcvrlnılınlzln de şu vc.ya 
bu dil lıncderle ıouarıı.l 1rı hulun -
duğunu IC ırOyorıır.. Haııl.arı ı:;erçek
ten snmlını <ılın bu nıunrızlıırı top
) ekCln ınkıl ıp dtlşnınnı nddeınıek, 

, ıöderlnde ve yazıtarında bir takım 
~ııtü nıyetlcrl ı;eımıeğe çıılışmak lıı-
ilf ız.hk olur. in :ınlar alışmış olduk
ları ~rylcrdl"n kolııy kolay vazı:;cçe
mez.lcr. İn flı bir ad m bu husu -
ta kcndı ncf5ınden pay biçmclidır; 
ve okur yazarlarımızın bır çoıı:un
da o manlıca lptıIAsınıo- tulün, içki, 
af) on, c rar lplllA ı g bi kokleşmiş 
bır dert olduğunu kabul etmc.idır. 

Biz bunları kendi hallerine bır -
li:alım Bu kabıl müznıın hnstalıklıı
rı ne ık kayıt ı&lık ve z unnn teda
vı rdet•cktır. Aynı znmnnd-ı, bö> le
lcrını kandırıp yola getirmek içın 
harcı) ae ı;ın ız enerJi Jle tılketeec
gınıız nefc-. hbc gırl lijiımh: işte, 
o ı ı ba nrıııak hıısusıınrln daha IU
:ı:urrıhı ve dana tnyrlalıdır. 
Şimdi, J.; ıırullay'ın tol'lnnmnsını 

~abırı;ızlıkln ı eklrrkcn, dil inkılAhı
nın, ha hıiı~ı ı.tllndcn hıı anc kndar 
ne turlu ı;:clı tıırınl, nuıl tılr duru
ma ı;ddi ınl kendi kendimize hi> ol 
g zden grçlrdım: Gazete dili, ki
tap dılı, rt• mi dairelerin bırlbirle
rı) le \l' halk ıle muhabere dıli, •u 
hlr kaç yılın içinde, bız farkında 
olmad n ne kad r sadcle mış, arık
la mı tırl 

Jlir )Cnı)I ivıce anlıyahilmek, o
nu rskı ile >an) anı ıı:etirip olçmck
le daha koln) l!ı ır Naima'larn, Pe
.çe\l·ll're, l'erldun bey ••Mon eat .. 
ınıı kadar ,tlım )ellnı. HııttA Namık 
Kemarı Ce'det l'a a') ı, Tnnt.ımat 
>azarla rından hu;: hırını kale almı
).alım Srrvet I' ıınuncuları d:ı blT 
> aıuı bırııkıp şu rne rutı) et deni 
dcdıgınıız clunku ı;urılı're ı;cclellm; 
•e o vnkitkı kltnplar<lan, ıı:azetcler
dt.n bir ıkl lnı açıp hu gllnkııkrle 
y...n) anı ı;rıirclım. ~:.tehi kıymet, 
f\,.ır kıymeti . Uunlar dı'ıvıırnızın 
dışındadır. Dlzı ılgılendıren ade -
cc dıl arıklı ı, dilin kul·~ hoş fC
len, ıe' k1111ız:e uyan. ıınln> ışı mızı 
zo~lı' an cana yakınlııu. teıı ız Turk
çelı~ıchr Bır 'ı ah'a Kem ı·ı, Turk
ı;eyı aruz: uydurduii:u lçın \bclul
hnk HAmlt'ten ı tun hulııyorut. 
Behçet Kl'rnııl, il kı Stıha bı:r;e \h
met Haş.ım'dl'n dahn mıınıı; ırclıyor . 
Ppllh Rıfkı'nın mak:ılelerı, Kemoıl'
ı. ibret ı;~cte indeki ıııe.hur bent-

Jerlndcn daha çok katamııda yer. 
ediyor. • 

Eski Osmanlı kütıürüylc yeı~iş 
olan bi:r;un DC3il Divan edebi)-aundan, 
Tanzimatçıların ve Scrvetifunun tair 
ve nesirciJecinin eşerlerinden blll 
zevk duyuyor; duyabilir. Bizim bu 
hususiyetlmii antika merakı gı'bidir. 
Nef'i Divanını, nadide bk sakson>-a. 
bir '"çeşmi biilbül" gibi cımeklnlarda 
53.klamamıza. arada sınıda çıkarıp 
haz ile SC)·rinc bakmamıza kili\ ne du ! 
Asırlardanberi konuşanı, anlıyam kal· 
mamı~. ad; batmış Elam, Sumer, Asur 
dillerinin de ~raklısı, kafa patlata • 
rak oircneni )'Ok mu? 

Fakat ne o nadide va.zo)'U, ne de 
o adı hatmı~ dillerden herhangi biri· 
ni, bizim h~umuza p.diyor diye ye
niden harcıalem kılmı>-a çabal:ımayız. 
Zaten onlar harcıilem obmaz.lar da ar· 
tık. 

Osmanlı kültüru halk Ubında ya· 
> ılamadı is.e, kabahati, sade ınaarifi 
ihmal eden saltanat rejimine )'ii.kle • 

oıter nnı blr bnrcket de eınerlnôe 

tazla pırtnç stoku bul~ bihUk b.'lk· 
kall)'e ma~ııza!an taratmda.n yapılm11-
br. DiUôcArunda ve dcııosunda tada pl
rtnç bulunan bakkallar, ptyaaedn yük.. 
ııck fiyatla p!rlnc ruıımıııu ve hntU 
lstenUen tt:ratt.an az mlkUırda mal ala-
ra.k !atum tnıızlm ct~lcr ve tıu su
retle e!lar1nddd e!llkıl stoıd:ırı da :reni 
faturaya ııöre yükMik !l:Yatla ra.to::ıaı:ta 

hazırianmışlardır. 

UcüncU bir hıı.reket d" z(!)'l\nynll:ı ııa• 
U$lanDd& teZUmtıt:tr. Pmmc. pC'ynlr ve 
zeoyttnyatı ırR>t üe mühlm 2)da mııdıle· 
•hı.de ırorUlcn fiyat yükııclcıncıcrl ve te
mll,)l'(ll1eri Ticaret Oda ına hltıllrllmll ve 
Oda. i1c1 ırUn evvel eectıcn tUccA• lhtı· 

M& korn!rt.elerln1 pazarteııl ırllnll tein 
toplantıya catınnıst!r. Bu karolteler 
ayn ayn &u uc rn&ddedeıki )'(lkııeliı ha
rdcetle:tnt ın<:~~ennr. 

İngiliz bahriye nazırının 
demeci 

mek doğru değildir. 5.ı.ltanaı devrin
de de peklli mektepler, medreseltt 
vudı. Vardı ama rıeka:ı: i ti nuiylc 
onlar cahil yetiştirirlerdi. Çünkü o 
maarif kurullannın okuma dilini in· Londra, 8 a.-. -Bahriye nazın 
lıyabHmek değme zeklnın klrı deSil· Alexander bu&iin burada yaptığ'ı bir 
di. konuımada bqlıca tunları ııöylemiı· 

Osmanlıca kendi şairlerini, mün· tir~er ne• kadar tahribedilen dUıı • 
şilerini yeıişılıedur~UtJ, halk da bir man denizaltılarının sayısını atrıte
>-andan kendi dilini komı$Cnakta. ken- jik sebeplerden dol•ayı nesretmfyor

di dun;ularına gene kendi dili ile ter· sak da dilıımana bu bakımdan ağır 
cuın:ın olan Aşıklar )>eci~ıimıektc de • 

1 

kayıplar verdirmekte devam ettill'!-
vn.m cııi. mizi size temin edebilirim. 

Bu dil fk111Vn1n Tüı1< UIUF:JM. et-
Ull'I klllülilA'ü, lleııl tuı.mlemfze VU:"
dutru kcU ölcınclc kabil deC'lldlr. 

Ebedi Sel All\tUric'ün 1l&ret ve lr
sadtylc bu mC$U?ll lk.lllt1 cır.tadan kal
dırmak ödcvlnt üzerlertoo aı?m.u o-
1.'lnlann ~ eündüzlü caımnatan 
btzl lıaYırh btr 901\Uca nlha)'et yak
ıutumıgtır. 

DordUn.cil nn Kurultayı'na tste 
böyle bir m~e Ue uıa..m11 bulunu
vonız. 

Dll!mttln taatb"fft - ö:ı:Icsmesı 
>Olunda 6U btrlcac yıldır ııa.rledUen 

ırayretleT ıuı!A heb!I. olmamışbr. Ki
tap ıııaytalannda, ~a:r.ete ırilt.unıann

rta. tınttlı komııımalarda at Türkc• 
ırtttıkce hAk1m oluyor. Kelimelerin 
bıı:r.ıl4rını, eovet. yıutırırıyoruz. Bun· 
lar, D ı Kurumunun icrtekte'll llmt 
ve metotlu calışma.luının ~ )'(l:ı:ünıl 
hllmlyC!l\lerc U)'duıma ıribl de ıreıt

Yor. Halbuki Türk <'tllıntn h~ mAııa
y:ı kanılıynca.k zcnır!nlerden zenırln 

.blr terim hazne& oldutumı lı&bat e
den aay:ısız ~rler me;vdand:ıdır. Os
manlı lc(lttUrü ara.p ve fa.rw Narl"tlnl 
kendi ırlln(ll nu.wlf! kabul etmezden 
llnN' atal11mnı:ı: Ti!~ dU•tmıl"ilı. 

Tilrt<cc yıu:mıslar. Dtvan edeb!)'lltcı

Jarırun, aruz kalıbına aıtma<hklan 

tcln. hak1r ırÖ!"ÜP ıslaı.rtııYa cıkarcJık. 

lan bu cevahir paıı:aJarını dil bil• 
rtnıertm!z )'ellden beltrUp lcullanı4& 

anet.mekten lbaeka bir llCI)' :vaı;mııycır

lar. 
Ve bu, gayyadan kurtarılan tA.

blrler yavaş yavaş tutuyor •• tuta
cakur da • Zlra bunlar kendi öz 
mallarımızdır. Bunlarla, paha bi
çilmez bir ôz Tüıılc kUltürCi mey
dana gelmiş, ya.şamış, etrafı nur
landırmış, yedi ıkllm dört klSfeye 
Un ıalmıstır. 

O tertemiz dili ihmal edemeyiz; 
lnkA.r edemeyiz. Onunla meydana 
"elmiş fikir, bll~I. kUltOr hazine
si öylesine ağırdır ki, arabın ve 
farsın !lyaklanna sımsıkı sarılıp 
hA.ll bırakmamak lstl)l'(!n osman
lıca müpte1A.Jarının bile ellerini 
tuttukları yerden er geç kopara
caktır. 

Vaktiyle, fraruııı mQtefekklrl 
Emile Zola. mQdafaa etti~I Drey
fus dA.vası mQnasebeUyle: 

- Hakikat yQrllyor.. Onu hlc 
blr şey durduramıyacaktır!. de
mişti. 

Biz de buıı:ün aynı iddiayı dil 
devrimimiz hak'lcında ileriye sürc
blllnz: 

- Dil lnkıll.bımız yCirllyor .. O
nu hiç bir te'Y durduramıycalctır! 

- Sıcaklar fena bastırdı! 

"İkinci ce.plıe", radyolnrlyle, ajaruı • 
lariyle, gazeteleriyle, nutuklariy
le, mCinaka~a ve mütalC'nlarlyle, 
uçak ve tanklardan daha ıesfrll 
birer sUAJı. oldu. Gllnlerden ve ay. 
lardaııberi bir tUrlU insanlığın pe
ainl bırakmıyor, her yerde ve her 
zaman karıısınu çıkıyor. 

"İkiocl cephe" dUkınesine basılır ba. 
sılmllz herkes elektriklenmiş gi
bi sarsılıyor. İhtiyarların eli ko
lu tutmaz oluyor, sinirden zan • 
iır zangır titriyorlar. Gençlerin 
tüyleri diken diken oluyor• kan 
beyinlere hücum ediyor. 

.Ar.kadaşlanm gibi, millet gibi ben 
de ~'İyorum, $31'1yonını, İnanı)'OlUlll. 

5.ıracoğlu llükümetl çok mu~ül bir 
7.ama.nda iş b:ı~ın:ı g('Çmİştir. İçinde bu· 
lunduğumuz senenin k151rlığı ne umumi 
harpte ne milll mücadele .:r.amanlarında 
sörülmüşıür. Her :ı:am:ın yağmurdan lıi· 
zar ol:ın Kara.lcniz havalisi ve fsıanbul 
kurnklıkıan mütccs$İrdir, mısır d;ıhl bo· 
nı lımu ıtu r. 

İki gündür, hemen her ağn:dan 
duyulan cümle, birçoğumuza "ağusto
&un )ıtrısı yaz, yarısı kış!" atalar 6Ö
Wtıü bile unuııurmuş sibidir. 

Dortıe üçü teşbihler \e isıiuelcrle 
dohı )'azılar }.wnak moda olıruıktan 
çıkmasa)'dı, kimbilir, hu ha\-ayı cdıcn· 
nemin nefesine mi, fırınd:ın boşalan 
hava)-a mı, A.tık Kerem'in soluğuna 
mı, n'')c benzetirdim? 

Kaf da.l;'lnı nş:ı.n m:ı al kahraman
ları orada türlü turlu Jeyler bulurlar
d1. Kafkas <hğlarının eteklerine dıt)'ll• 
nan alman a kerleri orayı a~cnk olur· 
.l.arsa bir rha)'Cte 1ıöre pcrrole, bir ri· 
\'a)etc sore de $ulha ula~cakla.rdır. 

Bakıılım, bu zamane masalında 
muradına kim erecek, ken:vetc kim 
çıkacak? 

Her yerde: ikinci cephe! •.. Her u
zaman: İkinci cephe! ... Gene i • 
kinci cephe_. İnsanı c;ıldırtan bir 
şarkının nakaratı hallne J:eldi. 

Dikkat ediniz, ikinci cephenin taar -
ruzu ıimdl bu sütunda da baıılı • 
yorı 

İkinci cephe açılmolı mı, ac;ılmnma -
Jı mı? Açılırsa fayclnlı olur mu, 
olmaz mı? Açılmazsa zararı var 
mıdır, yok muclur ? Açılnıaluhr 
çünkü... Katiyen açılmam·ıılıdır 
çUnkU..- Açılma zamanı ve mev -
simi geldi mi, ,gelmecli mH Hay. 
dl fnrzedin aı;ılmalı ve ıam mev
simi! ... Yeni bir sual daha: Ne· 
rede açılmalı? Şurada >açılmalı, 
hayır, orası uygun deıtll. buruda 
açılmalı! ... Fakat, nasıl uçılmalı? 
Havadan mı, denizden mi, kara -
ıla11 mı 1 Şöyle açılmalı ıllyellın! 
Dava, geııe bltmiıı sayılmaz! Ki· 
min tarafından açılmalı? "A" 
tnrafından mı, "ll" tar.ıfından mı? 
Eğer "A" açacaksa iıı ı:cne de -
ğl§ir. "A" nın <keııdine J:"Öre husu
siyetleri vardır. Buna göre yeni
den sualleri sıralamak lizım ! ••• 
O halde ba§tan baııtıyabiliriz r 
Nerede açılmıılı, nasıl açılmalı, 
v.s.! ... 

Tam bu sırada birisi çıkıyor.. "0 
ıimal Afrlka'sında çoktan açıldı 
bile! . ., diyor ... "Oh, açılmıı aruk 
kurtulduk!,. demlye vakıt kalma. 
dan mUnaka&a yeniden başlıyor. 
Açılmalı mı, açılmamalı mır, Me· 
ğer açılmııınılfl .•• 

İkinci cephe ne sinir bozucu sil{ıh -
mııı! ... Yılan ihikbesi ı;lbi uzayıp 
ı;iıti! Arabın yalelUsl gibi bit -
mek bilmiyor! ... 

Şimcll hep birden ellerimizi kaldırıp 
Allaha dua edelim : 

- Allahım §U ikinci cepheyi, tezel
den kısmet et! ... de bu sinirden 
kurtulalım! •••• 

Ne o, dua kabul eclillyor galıba!.
İkiaci cephenin başkumandanı ta
yin edilmek iızere imi§!-. Amerl• 
ka'da ordulan hazırlanmış! •.. Hol
landa'da tedbirler alınmış!_. 

BUtUn dualarımız ~bf, bunun da ka
bul edllccet;-tnılcn ııUphe edebili
riz .•. Fakat insnnlı~ın Binirlcri tı
zerlnrle ı açılan 6teki ''ikinci cep
he" ıaarruınına durmadan devanı 
ecllyor. Ve her J:'{ln yeni bir sinir 
merkezini. parqUtleri, tankları, 
toplım ve ııçaklariyle bir kili yı
tını haline getiriyor! .•. 

Sabaheddin S Ô N M E Z 

A vusturalya • • 
ıçın 

tarihin en 

büyük buhranı 
Sydney, H a.a. - lJurada buı;Un bir 

nutuk oyliyen Avuı;turnlya ordu nıı
ıı:ırı M. Forde dcmişUr ki: 

Tnrlhlmlz:ln en büyllk buhranı kar
ııınd' bulunuyoruz. .\1emlekrtiınlıı:i 
birlik halinde ve emniyet altında tut
mnk ve her şeyi harp ı;ayretlerlne 
katmak azmindeyiz. Mevcudiycılmizi 
telıclideclen hir hlUnı tehlikesine kar
şı koyuyoruz. Cünki Şüphe yoktur ki 
japonlar Avusturalya'yı mağluhet -
nıcğe ve menılPketi lslillya IC'ftbbils 
cyılycceklndlr. 

Avustralya baıvekilinin 
demeci 

Melboume, 8 a:a. - Yeni Ginede 
harbln sevk ve idaresi hus\18\lnda ya 
pılan tenkitlere cevap veren başve
kil Mister Curtin bllhaaaa ıöyle de· 
miııtir: 

Bir cihan harbi içinde bulunduğu
muz unutulmamalıdır. Kuvvetlerimi· 
zi umumi durum icaplarına ıı;6re 
muhtelif harp aah•alarına muhtelif 
nisbetlerde dağıtmak zorundayız. 
Harbi bir bUtUn halinde tetkik eder
sek Avustralyalıların, kendilerine 
isabet erten tehlike ve fedakarlık pa
ymı almaktan çekinmediklerini a-ö -
rUrüz. 

Belgrad yeniden İmar 
ediliyor 

Budapeşte, 8 a.a. - Bel~rad'ın 
yeniden imarı işin~ lbUyUk ölçüde 
başlanılm~tır. Şehrin merkez ma • 
hallelerl tamamen yeniden yapıla • 
C"akbr. İD§aat malzemesinin bUyUk 
bir kısmı ııehrln zengin sınıfı tara. 
tından temin edilmiııtır. İnşaat maa
rafı milyonlarca Dinar'a baliğ ol -
maktadır. 

İngiliz müstemlekeler 
nazm Malta ve 

Cebelüttarık'ı ziyaret etti 

lli.ıkümcı çok yükşek kanır a.lnıı' -
ıır. Kurak 5CUıelerde mahsulün verimi 
auıldıkçı maliycı yük~clir. F.ski hubu -
bat fiyaılnn noksandı Hükümctitı şi;ııdi 
\'erdiği fiyatlar çok Udillnc:dir, çok ilmi· 
dcdcrim ki çifıçi bu firaıl nn üzerinde 
serbest sattığı hububat fiyatlannd:ı da 
bir fazlalık beklemez ve beklememeli · 
dir. Yuzde )irmi beşten elliye kadar O· 

lan Hukün:ıeı satın afuıa ~ de çok 
umidcdcrim e<>ki subaşı teşkilatının top
lıyac:ığının en aı: iki mi H olur. Bu ka· 
rarla ~clccek senenin fazJ:ı ekimi mu • 
hakkak temin c:dilntiştlı. 

Ifububaııan başka bir tc>-İ o!mı)-an 
kcııili idaresini kaldırmamı~ ol:ın köylu· 
lcri sarsmı)arnklnrını ümidcdcrim. 

Çifıçiye Adilıine muşfikane clini uza. 
ıan Hükiinıeıe büıün milletin >ardıma 
olacağına kaniinı. Türk mıllcti kcndi&i 
ıok diğer hir yerdeki kardeşi nç kalmış, 
kaıi)cn bunu kabul eınıcz. Scvı;ili Ba~
vckillmizin dediği ,gibi saadet de orıak 
scfalcı de ortak olmalıdır. 

Ywtra,larımızın. biribirinin nasi -
hat,isi olacağım umanın. S.ınıcoğlu ka· 
binninc reni siren uzuvlar <h inanılır, 
gÜ\cnilir l.:udrcttcdirlcr. Tannd:ın kcıı· 
dilcrine nıuvaffakı)cıler dilerim. 

S:ı)"ın l~elcilimir.in işaret buyur • 
dukluı gibi az maaşlı mcmurlımı ayni 
)-ardun yapıln ı ela çok s"'iııilccck lıir 
lıidi$c:dir. Dü)"itk şclıirlerdc de nz ~· 
lı )'Ctim, dul ve ihti)ıtrlara, cidden ınuh· 
ıaç olanlara Kızılay ıı..~ldllıınt faaliyeıe 

ı;e<,,ir<.'ttk yardım imklnları nraşunldı· 
kını <la işiterek &}"rJaı sc' indim. 

7.i.raatl,ilerc çift a.liıtı temini, K&ra· 
lıük'ün mutlaka nK-nılckct fötiy.ıcına oo
\'llP verct:ck lı.ılc gccirilnıcsi, moıor fab· 
rikası au:le lx:klcdiğioıi.ı: icrnaııandır. 

l:sas Sa.r.ıcoğlu ll ükümctindcıı neler 
İstediğimizi neler bckkdiğimi:U ruhla . 
rımnd:ı ayrılık olmadığı için kmdisi 
hilirJcr. İnşaallah bunları da sörcccğiz. 

Bölge yüzme biri11<iliğine 

dün baılandı 

Harp Okulu birinci 

Ankaragücü ikinci 
Dün Knrndenlz havuzunda Ankn

rngücli, Genclerblrliğl ve Harp O
kulunun iştira.kiyle bölge :>'Üzme bl
rincillklerlne ba.Slanmıştır. Her ile 
kullıbiln bölge bl:rlnclllğlnl knzn.n
mnk icin· bUtnn elemanlarını toplı
yarak takımlnnnı ta1cviye eltiklerl 
memnuniyetle görillmllştür. Bu se
beple mUsnb:ı.knlar bnşt.nn sona ka
dar hcy~ta ve çetin ceklsmelerlc 
devıım eylemiştir. İlk yapılan 100 
metre serbest milsabakrunnda biraz 
knrısıklık olrnuŞSa dn diğer bütün 
mOsaba.kalar bQyiik bir lntıznmla 
devnm etımlştir. 

Bu mUsnbakalardruı alman neti
celerin puvan tasnifine ~re 76 ııu
vanla Harp Okulu birinci, 73 ııu
vanla AnknragQctı ikinci ve 43 pu
van1a Gençler B!rllğl de QçQncn vn
zlycttedlr. MUsabn.kalara buı;lln sa
at 15 te devam edilecektir. Asıl mU
hlm w neUcc üzerine müess!r mU
snba.kalnr bugün yapılacağından bu
günkü yarıeların daha heyecanlı o
lnca{tı &0ı>hes17.dir. Ay,nı zamnnd!.l 
bugUnkU mUsn.bakaların 80nunda 
knzmıanlara ntadalynlan ve bayrak 
yan lnn ile ;puvan birinciliği kaza
nacak takımlara da kupa hediyeler! 
verilecektir. 

Dilnk11 milsabnkalann nctlcclerl
nl yazıYoruz: 

100 metre serbest : 
Bu müsabakaya 7 yilzilcü girdi. 

Harp Okulundan Emin Tokgöz bl
rincl, Genclerblrllflnden Erdal Ko
caçtmon lklncl, Harp Okulundan Se
ca.attln Saltı iloUnctl oldular. 

200 metre kurbağalama : 
Bu milsabakaya 13 y{lzücU lşUrak 

etti. Gençle11birllğlndcn Nejııt N&k
Jcas birinci, Ankaragücünden Ha
san Ceylan lklncl, Kfun.11 leli Qçlln
cil oldular. 

400 metre aerbest : 
Bu müsabakaya 7 kişi girdi. Ne

ticede AnkaragQcünden Murat Ku
laçntan b!rlncl, Salim Kandemir lkln
cl, Halil İşleic QçüncU oldular. 

50 metre serbest : 
( küfükler) : 

'l'C$bihi, htiacC)·i de bir tarafa bı· 
rakınız: hir iki ı;ündür, odanın' içini 
de, evin dı~ını da yakıp kavuran bir 
nğusıo un nı:ıngalı ürerindcyiz. HatıA 
ıimdi karşımızda · kmtli demirini kıı:· 
.!ıra kızdıra - bizi scrinletnıİ)e ui:'Tll· 
pn ' ntilaıor bile o manıç;ı.lın üıcr:in
dc bir kurck, bir yelpaze halini almış· 
ur. 

Kinunluın karından, buzundan; 
ıeşrlnlttin yağmurundan, ruıubcıinden 
~ilc.iyeti &deı edinmiş olan insan oğul· 
fan, ~imdi de aıhısıosun )-akıcı sıca -
j;ınd:ın sı:ılanl)Ol'UZ. 

Hir dosıwn, 
- Tıım miza.hl y:ız.ılan okuraaı.k 

havn! di)or. Bir başkası da bu hava
yı bir IC)'C bcmetmi)e sava511. Her ne 
kadar yazımın ba~ında t~bihin, jstia· 
renin alC)hinde bulundum~ da bu 
benıeıişıcn h~landım. 

Bu dosıum: 
- !Sokaklar, Elalcme)·n s;ibi! 
dedi, Mıılıarc.-hc h:ıhcrleri)'le kafa. 

mız o katlar dolu ki bunu beğenmek· 
ıeıı kcndlıni ılamadun. 

F:ıkat ufak bir deği~iklik ~ 
da !Azım ı:cldi: 

- Batı§ içinde bir Elilcmıeyn ci· 
bi! 

*** Kal Dağı ' 

Cocuklufumuzda dinlediğimiz rruı· 
sallann, bü) üdiiktcn sonra okuduğu. 
muz dsam-Jcr.in bijyük bir kısmı Kaf 
dai:ında geçerdi. Anka kUJU orada -
du; füomcte oraya bağlanır; bir yc:rc 
sidir döıımi>·cCC'k olan ın.ua.l kahra
manları orada kalır. 

- llu Ka! dağı ncro:lcdir? diye 
sorduğumuz 7.ama.n da büyüklc.-rinuz 
şu y.ı.kışıırına('.'l cevabı verirlerdi: 

- Kafka, dağı! 
Artık masal dinlrmiyoruz; efsane 

okll<kıl';'Wtluz da pek yoktur. Fakat bu 

*** Süleymaniye'ye ve Sinan' a 

saygı! 

İstanbul hclediyc:;i Sulcym:ıniye 
rami sinin etrafını ımıiz li)ccck, düzcl
tced:miş, dhc ı;azeıclcrde oku)onıL. 
Bu}'uk bir Türk ~rinin en guzcl u
nat ~ine kar~ı söstcrilcn bu Sll)(;l• 

)"ı alkısla.mamak elden sclmez.. 
Bu )erinde karar, o huyuk •anat 

C$C'!İnc olduğu kadar, onun yanı ha -
ıında bir :imza sıbi duran Sinan Tür· 
besine de bir borcumuzu ödcmcl.: im• 
ldnını bize H!recckıir. 

Büıwı bir yurdu \'C hütün bir ta
rihi ~iıslcrnck için upuzun bir hayatı 
bu )"Ola veren buyuk sanatkarın .An -
kara'da hC)icclini dtker4cen e~erini ve 
ıürbcsini de rah:ıılnndırmak bortıı • 
muz ıraydıııa;ı; mı? .... 

Yahudi alayı ! 

Ajans telgrafları Filisıin'de bir 
y:ıhudi ab)ının kunılnuıkıa olduğunu 
bildiri)or. Bir sİ)'llSCl. bir harp, bir 
askcrlık h:tberi olduğu h:ılde, bu ha -
bcr, şimdilik y.ılruz mizah muharrir
lerine ''C brikaıürculcre mevzu 'er· 
mi~ıi.r. 

Hen, 1928 senesinde Kudu •chri
ni dol:ı,ırken tcrcum:ınımız hizi ora-
da büyu:k h:upıe olC'O İngiliz n kcrle
:rinin mezarlığına da ı;öıi.ırmıış ve ora• 
da hir ti.'& mczu taşı da gösıcrmişıi 
ki üzerinde Sülcyma.n'ın mühurü bu- ~ 
Junuyordu: ~ 

Du taşın ııltmd:t yntnn ölü, gııliha, 
oralarda iilcn hiri<ik yahııdi askeri 
idi. 

Simdi yııhudi alayları kunıldıığu 
doğru ~. hurıd.m ınnraki mezarlık -
tan hir tek t::ııla kı.ırrulmaları kolay ol· 
DU)'3cak1 demektir. 

T . f. 

Okulların eylül imtihan 
günleri tesbit edildi 

Kaydolunma tarihleri de kararlaşh 

Okullar 1 ilkteşrin perşembe '. 
günü derslere başlıyacaklardır ~ 

Mnnrlt VckilUği, 19'11 - 1942 ders J başlıyaaık ıs eylülde bite<X!ktir 1'f • 
yılı eylül imtihanlarının h~l tarih- l""'· -~- _ · e 
tc başlıyarnk h~I tarihte l>ltcce- "'" .o.,..etmen. ~e Unat, yarı usta ve 
ğlnl tesr>Lt etmiştir. Orta öğretim o-1 tcnilık ok~~An)le akşam erkek sanat .ı 
kullnnndn bütUnlcme 1mtnhanlan-1 akşam tcrzılık okuU:ınnda mczuni)el 
nın ve Uı.lebc namzet kayıtlannın ı imtılıaruna uhi olmıyan sınıflar için l 
başlama tarlhl 31 ağustos ı>aUll'lesl cy•lülde başlıracık büıünlmıe imtihan• 
günüdür. Orta okulların üçUncü &ı- 18 eylülde sona erecektir. 
nı!ında tmtihnnlnrın bltınesi 8 eyl(jl, Dcnlcre başlama tarihleri otta okul. 
liselerin 3. Uncü sınıfında 7 eylül, lise, ticuet öitttim, kız teknik oı'ireıiııı. 
orta okul ve liselerin 1 ve 2 inci sı- ıi.dc claıik .. ..._ · d · · · • 
hıflarında 23 eylül akşamıdır. Orta ve e ı ı. o..,eıım e ! bınll( •.ıc .rıtı 
oku11ardn eleme ~mtıhanlnrı 10 ey- ~be gunu ol.arak 1e;hıı ,-Jılnu~ur. 
lüldc ıbaelıyacak ve 14 eylillde net.1-
('eler belli olacakıt1r. Sözlü :imtihan-
lar 15 eylülde bnşlıyacnk ve 25 ey
i Ulde bllecektir. Lisclc-nie lise bitir
me lmtihruılnn 8 eyılUlde ba"lıya('ak, 
21 e)•IUlde b itecek ve 22 eylülde teıb-
11~ olunacaktır. DNlet olgunluk Jm
Uhanlan 24 ey'IUlde başhyacak ve 
29 c)"IUlde bitecektir. Öğretmen o
kullarının mesleki sınıflnnnda imti
hanlara 7 eylUJde bıı.<;lana('nk ve 22 
c)']Oldc b tecc-kUr. Orta okul ve lise 
sınıflarını ihtiva eden okullann bu 
kısımlanndnkl talebe, orta okul ve 
lise tnleıbC'SI Plc aynı ıtarlhlerde lmU
h::mlnrn glreceldcrdJr. 

Ticaret okullarında r.ıe 
enstitülerde 

Ticaret l~lcrl ve qrtu o'kullar1-
nın birinci ve ikinci sını!larıyle aynı 
okulların son sınıflan ve akşnm U
curet okulları son sınıflarında tale
be kaydına 24 ağustosta baslanacak
tır. Bu okullarda bütünleme imti
hanları 1 eylUl<le başlıyacak son sı
nıflarda 10 erlül, l ve 2 inci sınıf
larda 16 eylül.de bllccelctır. Aksanı 
ticaret okullarının son sınıtlnnnda 
ise 11 eylülde b:ışlny1p 26 eylUlde 
bltecektır. 

Kız EnstitOlerlnln esas ı, 2, 3, 4 
Uncu ve ine.l dördilncil sınıflarında 
5 inci sınıflnrlylc nkşnm kız sanat 
ve kız meslek öğretmen okullarında 
talebe kaydırın 2~ ağustosta b:ış1ann
caJctır. 

Amerikalılann 

japonlara 

verdirdiği kayıplar 
Sydncy, 8 n.n. - MUttcrıacıcrın 

ileri ilEsündı:>.n ı:cııcn l}!r hıdx> :e , ..ıre 
nmcr.!kan ordusuna moruıuı> tıc.mba u • 
~-ın mürok.1ccp lb'r ı:ruv. :ınııl'.!f\
kı.r.ı n Uç lkru vazör<hıU, fkt de.'tı o) .. rtıı 1 
ve altı n:ıkl1yc c<m'lıılnl tı!lt.rımış ve bit 
kruvı:ı.zöT ile btr lk'st.ro:rcr, üc r.akU~ 
ı:cmlst ve btr dcnl7~'11Lıy:ı bıısnnı u~nıt

mı$1.ır. A:rrıcn 26 Jaııon uc:ıcı ve doıi 
dC'ıttz ucaıtı dll$Ur(ilmUı;tür. 

Kanton çevresinde 

hava çarpışması 
Cunkin.11'. 8 a.n. - Am 

Avcıln.nn ~ uı; :"I 

bomba u bu 

Bu müsabakaya da 7 küçük !~I
rak etti. Neticede Nıwm Sağlık bi
rinci, Sabri Teke ikinci, L1Hfl Kırk
.kanlar UçOncCi oldular. 

Kız cnstltillcrlndc bütünleme ve 
kız meslek o~retmen okullannd!I im- ~ 

4x200 Bayrak yarışı : 
Bu yarı&a AnkaragCicUndc.n iki, 

Gcnoleri>lrllğlnden iki ve Harp Oku
lundan Uc t.o.kım istlrn.k etti. Neti
cede, Salinl, Nevzat, Halll ve Ferlt
ten mliteşekkll Ankara GUcD takımı 
birinci, Nejnt, Erdal, Mahmut. Cl
hat'tan mOteşek:kll Genci rblrll~I 
takımı ikinci, Secaattln, Em n, F h
rl ve trfan'dan mUte ekk 1 Harp O-

tlhanlara 1 ey!Ulde bruolnnncnktır. 
EnstltUlerde 7, kız meslek okullann
rla 25 ı>Ylillde lmtnhnnlara 11<>n ve r -
lccelctır. A'kşam kız sanat okullann
da bUtUnlcme lmt hnnlan S c>ylUld 
hnşlıyacak ve 17 ey!Ulde b tcc kt r 
Kız n tOl rin n son sınıflannd 
umum rl rsl rln b tırme lmtlhnnln
n 8 ey!Uld b Jnyıp 16 eylü d , n
mell \'e m 1 kt d rsl<>rln b t rme 
mt h n n da 17 c-y!Ulde ba !ayıp 

28 r 

kulu takımı UcUnoü r: ld ı r. Meslek okullarında 
Tramplen atlamalar : Burun meslek okul! rında 24 nğıu * 

Atlayışlara g kJş' g rd N t cC'rle tMta talebe ka)-dı ba lanarıık 26 ey • 

bomb arın~ attı!<· 

ııp m av uı:a4ırıııı 
uıı:rıııruştır. 

Çağrı 
rllıyc Enr ı erıı 10 \'ili J n4!1 

pa art ı ıı ı ıımıınıı hevet içli• 
n ınrl s nr trıplanncııktır. 

1 

Lovdra, 8 a.a. - Resmen bildiri!. 
dlğine göre müstemlekeler nazırı 
Lord Cranborne Malta ve Cebe!Ut -
tarık'a yaptığı kısa bir seyahaıten 
sonra bu aabah Lnndra'ya d6nmUı -
tUr. Nazır bu seyahnıi vaziyeti bizzat 
yerlnrle tetkik etmek ve vlUllerle lıı• 
tişarede bulunmak mıı&'sadlyle YtP -
mıııtır. 

Han> Okulundan L(ltfi O ay 42 2 1 ide 50n vcnlcccktır. Buıi.inlcme ımıi -
puvanla b rlncl, Sükrü Ata.k n kin-1 hanları ı eylülde ~hyacak s eylülde * 
cı. CeW Uçarer ilçiincü oldular. bitccdı;ur. llicirıne :imdbaolan 7 eyiü1dı: 

• fı r n 11'11 y rın ıınıuıfl 

hey tıen ı;onra toıılanacaktır. 



-·-
iŞ POLİTİKAI TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 

Bir habere göre Kızıl Yıldız'a göre 

almanlar Ruslar bir 
Moskova'da 

ileler oluyor ? 
lliıtcaç ııünde11lıeri pleo hlıberler, 

ile politika MhımJanruo Mo,.t0va· 
'°Plaoauılua olduldarındaı tı.luet • 

· . Moskova'ya gittikleri bd ola· 
hiıdiriJeo politika adamları fUOlar· 

: Cumburreisi Ruzvelt'iıı ,.mı bw 
İılb dıa beraberinde götüren Ameri· 
Geoer.Ji Bnıdley, lngilıae"nin Kuy· 
lll.i Büyük Elçisi Sir Arctını.kl 
•AmeribBüymE~MAıniralStan· 

' ~·e gore, Amerika'nıo Ankara 
Elçisi Mişceı- Sıdnbard, Hut 
komi<e lzesındaıı General Gw

Ye belki de İngiliz Bqvckili Mister 
, : • Çörçü'io Moskova'da buluoduAu 

carafıod.n ıeyidedilmi1 olma • 
beraber, Betvekilio A!Mrib'ya 

oa..ı seyahatleri giü tutulduiuna 
bu ziyarecia de gizli blmasına 
ediJmq olmua mümkündür. Het 
~·in Loodra da bulU1J1Dadıiı 

ı.lauıkı.dtr. Soo güoler zarfuıda 
...... -...1- hiç balnedi.lmemiıtir. Bu 

lllre, Mo,lwva'ya gitmiı olabiliır. 
~itti kabettireo sebebe p-

i limdire kad.r bicsuk tıefııirler ile
lilrGımüıtür: 
l - Mihvs b,..ıltlan, bu a&ül • 

llusya'nıo ümiuiz denecek dere
k&ü olaa nziyeri ile aJlblı BÖS • 
redir. Bedia, Çörçil 'io teyahari 

hUIWİ bir mücalea yürütme -
beraber, logiliz Bqvekilioiıı dai

. lıulıraaıı vazİ} etlerde ~ ettiii· 
İddia ederde, Mo,lwva seyahad Jı.k. 

hükmün verilmetioi de U. ef. 
bırakmaluadır. 

2 - Bülueş lııif' .dam daha ileri •· 
göriişmderia ümiısiz vaziyette 

R.usya'yı münferit sulh ttŞebbWüne 
ıen aJıkoymaık .içio yapılauıkıa 

bildiri)or. Fakat bu Bükttf 
gore, Almanya, 8DCak kayıtsız 

,tıırısıı teslim olm.k prd) le Rusya ile 
olauya hazırdır. Halbuki Rusya 

'e g6re, ümitsiz olmakla beraber, 
."linıiuizliii" benuz kayıtsız şıııruıı 
111 olacıık dereceye vardınmdıiındao 

h.jlı olaa Nllı cddifi reddediJe. 
tir 

l - Üçünt-ü bir zümre, MOtkovıı 
ıırıelenni Sibirya'ya kmıt Japooya 

'\tından ırıri~ilecek olao WllTUZ ile 
tlı saymaktadır. Japooya'mo Rusya
lt•rıı taarruza geçmesi için fınat kol· 

ta olduAu otedenberi tôyleniyordu. 
lar muhattbeoia i& safhasında 

&lo.Sak1011tarla meşgul olduldanodao 
İle mese.le çıkarmak istememi,Jer

Pa1ca, anık Uuık-Sark'.Ai Anslo
allkalan casfiye edüditiodm J• 

'nın Rusya ile lx.plqmaşına sıra 
' tir. Simdi Moııkon'dıa, böyle bic 

• geline, Anglo-s.luoobno Rus
,._ ne tekilde yard1m edecekleri ınese-

ııörüfiilmekııe olduiu ileri IÜıÜI • 

• - Nib8,ft .,.wz ~anoc1aa 
Garbi-AYn1p9'da.ki ikinci ~ 
i ettafıocWü mberler, R~"ia 

11111 ... rddme 8IN. a&'ı ' lıa 
ile alMWıdlr. Ve a.d ...._ 

de hlKRI biJmduedider. Ro,tw di· 
lıi: "Mihwır mllıfilleri, bu diploma· 
"teblıü.lerio eok mühim blıditelere 

tetıkiJ etdiioe bai bu.Jumwkca • 
· ~ berııbtt, umumiyet iti· 

ml:ı11et auılıWleri gönıpelerio 
ildod cepbeoio tetlül edeceji

~ı-;,. dııba ziyade eja!odir ... 
~·em .,elen .um. ~ htık· 

&.. • rİT&yee müslelm olmlk üı.ere. 
""'f tllhmia ft wadyeleria hepli de 

olabilk. RUS)'9'da vaziyetia ümit· 
~ dıe bet baldıe iyi otmadıfı 

-._-.'-lı. •• Almanya. bür6o aiH"hiiY· 
'mo üzerine~ ve kıt 

evvel hattklu casfi)'e eaek 
_.....ıı.d-..1.r. Eiec ra.fi,e ecmi)'e muftf· 
oı...., ı.r., 900& ermne bile, Al • 

rııhathyaaık ve muo ZMıao An· 
Sıılı1<>ntara tne)-dıın okU)"llCllk bk va· 

• ~ilecekrir. Diitt caınılım Rus
)1 lcarşı japoo tehdidioio llf'IDJııktıı 
lu dıa doğrudur. Jııponbır, Aaglo • 

ı....., ~ Hollanda Hiodi~tıııu meaıle • 
-uu iş,Wlerl alttnıı alchktmı IOMll 

'da Ucer toplıımaktadırltr. Bir· 
IGn evvel bahtt verildijine göre 
lslcerl hattl•lttde bü)-uk rarvldc 

ıecriibeli komucanlardaıı Gene
"llnqiu Moogolisuın'a gitmiştir. 

Saluoolarla menuJ iba Japon • 
ilıll RUS}'S ile muharebeye ıutuJllUlk · 
~Al bilinen bit- luıklw he de 

...._....,. .-r1k Rusya'ya curnııı ~n 

... ~ ~tine ı.-u., olıılıiltt Bu 
Um-Suk'• Amerika iJe Rus-

"-sı odıa çok <Wıa sıkı bit- itbirfijı ııe-
~Wı oı.aıknr. 1 nd ceıthe de 

Rul)'ll'ya tanin edil«B ,..r • 
• ınütlıet tekJidir. Ve nıslar da 

lıu çeşit ,..dun üzerinde ı,.... et • 
. Ba -lenin dıe ,önişmelere 

~ letldl eanit oım..ı ,a.a ihtimal 
~ ileri llirüldıöir. 

'Sfııaea la,_ MositOTa'daı yalnız fil 
~ bu muayyen me9de delil, umumi 
~ IÖrilfÜhDÜf olaaknr. Rmya'run 
L_~ bile. oiharet, dünya hacminde4ti 

-.., mücadeleni. 8llOlllt bir lllffı•· 
~ l!1419en mücadele He aJlkala olan 
' leri biribirindeo ayırmlk da müm
"'-~ldic. Rwyıı'ya )W'd1m mnelesi 
~ oıeeıe.iae, müoakaJe meselesi 
S harbine, denizala m.bi .ıne · 
L., lemi lntııat oaıldsınm verimle • 
~ °"'- dıa llihile ile mawı, hlnhiri· 
llııııL. lı.t1ı bir uılum aıaelelere dayıın 
~- Bu -lelerin birine dokun· 
~ hepunı dıe defip ııçmaJc demeknr 
'r:.~ söz önünde tutulduju zaman, 
~·et. RÖJ'Ü1İ}leo mewlelerin rM • 

~ tayine calı...-un be,hude mıd< 
~ IDe)odııaa çıkar. 

A. Ş. ESMER 

Moskova 

Hindistan'da 

Sivil 
itaatsizlik 
başladı mı? 

Nehru inailtere'nin 
lehdidedilmediğini söyledi 

Bombay, 8 a.a. - Reuter'lıı blldir
dljine aöre, sivU ltaataiz.lik hareketi 
başlamıştır. Gandi, ilk hareket ola
rak, Hintli &azete aah.lplertnden nea
rlyatlanru tatil etmelerini istemli· 
Ur. H.Lnt gazetelerinin neşriyatı, Hln
dı.tan lstlkı.A.llne kaVU1ur kavuıınaz 
~nlden başlıyacaktır. 

* Bombay, 8 a.a. - Hint kıongreli 
komltesl, mahalli saatle saat 15 te 
lldnci toplantısına başl81Jlıştır. Kon
srenln komUnlat üyeleri, bazı tadil
ler teklif etmlelerdir. Müzakerenin 
ma.haUJ aaatle saat 18 de sona ere
cejı sanılmaktadır. Bunun Uzerfne 
Gandi muhtemel olarak iklnci bir 
nutuk aöyHyecektir. 

tc 
Bombay, 8 a.a. - Hlnt kongresi 

komlte.I, k~re icra komlt.eslnin 
"Hlndlstan'dan eldiniz'' karar sure
tt.nı bQyük bir ekseriyetle kabul et
IU.ştir. Yalnız 13 kişi muhalif kal
mıştır. BUt.Un t.adll teklifleri redde· 
dlhniitlr. 

Bir Çin gazete•İnin 
mütalecuı 

Cunkiruı, 8 a.a. - En nüfuzlu Cin 
eazetelerlnden biri olan TaauniJlro 
gıazetesf dün.kil sayıaında Hint kon
aresinln nihai tedbirlere baş vurmı
yacatı ümidini izhar etmekte ve 
IÖ:Yle demektedir: 

Hlndlaıt.an dotu ve batıdald müt
tefik mllledere bir mihver telkil f?'Y• 
!emektedir. Bu memlekette vulye
tln kararsızlıtı akla utmaz neticeler 
verebilecek hldl1elerin dotmaaına 
sebep olabilir. Müttefik mllletlerln 
Cin'de bir kal'lı taarruza aeçmelerl 
için en seri çare Blrmanya'yı aerl 
almaktır. Bu da Hlndl9tan'dan bir 
üı olarak istifade 11Uretiyle mllınkUn 
olabilir. 

Bularam önlemelı i,in 
•ayretla 

KalJdlta, 8 LL - BIJısal h0k1lme
t1 Beşveklll Fuzle.lhuo Blnaal nazır
lar meclUıinde ıu demeote bulun
mUŞtur: 

Gandl'nln umwnt vallye blr mek
tup ııönderecett hakkındaki haber 
de blr ümıt 11ıtı mezlleblllr. Ben bu 
bAdl9e'YI ehemmiyetsiz ııörmek iste
miyorum. Vazifemiz buhranı ttıcll 
etmek delil ona 6nlemek için eU -
ml2lden relen! yapmaktır. Bllt1ln 
J.)U'der maval*&* '* ı.ri79 .. kH 
bulmak ldn blrf.....,.udlr. Ba ...nıtı-
le merlted bir mlUI hlltdlınat " 
e)'eletlerde birbirleri He ballı ma -
he.Ut hU1dlmetler kurum.. kabU 
olabilir. Bu hUldlmetJer mütteftlı: 
milletlerle samimi bir llblrlltı ha -
llnde son zafer dlvaama Jılzmet ede
ceklerdir. 

lngiltere tehtliJetlilmiyor 
Bombay, 8 La. - .Ronare mllza.

.kereleri emaaında llllıı 8i>yl.lyen Neh
ru demlttlr ki: 

"HJlıdlltan'dan aidlrılz" karar IU• 
ret.lnln ın.ııtere aleyhlnde biç bir 
tehıdJ.tkAr mahiyeti yoktur. Bu, Hln
dı.tan'm latlkWi l&rtiYLe bir llblrll
il tekllfldir. 

* Bombay, 8 a.L - Gaııdl, "Hlndls-
tan'dan &idiniz'' karar suretinin ka· 
bulünden 80nra aöyleditl bir nutuk
ta eôyle ~ttlr: 

Hareketknlze bqlamadan evvel, 
hakkımızı elde etmtye cal118.catız. 

* Yecıldelhl, 8 a.a. - "Hlnc!atan'dan 
gidiniz" karar ıul'etkılıı konsre ta
rafından ıe..vibi takdirinde, Hlndil
tan hQk metı makamlan. sanıJdıtı
na allre, buailnkO çıkmaza varan 
vaziyet hu!Asa eden ve hQkQmetln 
almak ta•vvurımdll bulunduğu ted
birleri bildiren d~meç neşredeoektir. 

Mülüman birliği 
müaılıerelere •irmiyor 

Bomb9y, 8 LL - Hine Kooaretİ 
ReUi Azad, Hiot-MüaJüaı.a mewleti hak
landıa bu ...... "1PClia bir demeçee de
llllfCll' lı:i: 

• Koop, birliie ........ ,. pıbtauı 

fıııbı aaıvaffııık oı.a-m.w. Ejer Müa
lümMı birliji aıürınlrweye luızuM, 2-4 1&· 

acııe lıoogreyi miizlılııemere befl:ıımıya 
ikna ecWıilirim. Fakat bu -1qmaya var
maık içia yaptıjım her teteöbüaıe. bp1 
kapanlmıı ft ki.litı-ıittir." 

••• 
Y eoiddü, 8 a.a. - Hiot Hükümeci, 

bu llkpm oqreniji bir demeçte, Kon· 
greoio talebi am ibıerinden kocıare ile 
müzakereye Priımciuen imciıoa ettiiiot 
çüııkü bu calebia ıiioduwı'da ..,... 
dojuracaiını ve harp pyretioi fclcıe ui· 
raraajuu biıklimıitdf'. 

••• 
Bombey, 8 a.a. - Hint kOOll'ftl 1-

micesi, Gandi'nin iki ,... 1iireo ııutkıaı • 
mı diolediktea l(JOI'& tıopjma,_ IOD 

vermitdr. 
Gaodi notkunu şfiyie bitinnlttir: 
''Kongreye brşa taahhüde girdim, ve 

kQC>gre de harelcete geçmeyi ft ,.mıt 
ölmeyi teahhüt dJJIİltİr. 

Öjmmenlerdefl ve arMıedeo itleri· 
ne nih~ vennfye hazır otmalanoa ca • 

·~ Hiot Premleri, birer mü.~ebk ol 
maluııa YUpçmeH ft tebMlanmo vui· 
teri ~ barekec etmelidirler. Pren1Jeri.ı 
hattket tm'2ılanm deli!ftinne&eri ....... 
gelmi,.W. 

Amen1ca'nm demir ihtiyacı 
Am.cenlıım, 8 LL - İngiliz radyo • 

sunuo bw lllıberioe ıöre M. Rmvelt diln· 
kü ga.ıetec:iler konferaosmda demeçte 
bulw.rak ooümüzdcW --. çelik is 
tihsalltım cııımio için Aaıerika'nuı up· 
ri 17 mil')'OO 100 deaıİft ibciyıı.ça bulun· 
duiumı ve bunun için de çelikten ioıal 
edilmil olup de ite yıınınııyarı bioa, iNi· 

kine ve •ireden i~rifade edilmesi Jlz.ım 
geldijim IÖ)'lemif*. 

İKİNCİ 
CEPHE 

Almanlara göre 

Avrupa'ya 

aıker çıkarma 

hayaldir 
Berlln, 8 a.a. - Askeri bir kay -

na.klan D.N.H. ajansına bıldırilmiı • 
tır : 

Avrupa'da ikinci bır cephe kurul· 
ması hakkında neler aoylenmedl, ne
ler yazılmadı T Bır çok oaskeri ae -
bepler ileri •ilrUldu. Eler ınilttefik
lerın ikıııcı bir cephe kurmak taaav· 
vuru var idise aylarla ve hatta sene
lerle sUren bu hazırlıklara ne lU -
zum vardı? Bu sene içinde ikinci bir 
cephe açılması hususunıla müttefik· 
lerın anlaştığını blldırken Mosko • 
va'nın nasıl bir ümitle Londra ve 
Vaılngton'a itimat etliği hntırlarda • 
dır. Mtittefiklerm muharebeye 15 
milyon aaker, 100 bin top, 58 bin 
tank ve 50 bin tayyare sokacakları 
söylendi. Bu rakamları duyunca ha
ura ıunlar gelir: Acaba neden 100 
milyon rusun kurban edilmesine, en 
yUkıek iktisadi ehemmiyeti olan çok 
geniı sahaların, alman harp makine.
sına teslimine veya bu makin& tara· 
fınclan tahrlbbedllmesine lllzum ırö
rülmU~tUr. Demek oluyor ki mlltte· 
flklerin plintarını muvaffakıyeıslzli
ğe uğratan ortada mllcblr bir sebep 
vardır. Bu seb!p Çörçil'in 1 haziran 
1941 denberl sUkQtla a-eçlıtirdiıd 
Atlintik meydan muharebesldır. Do· 
ğu cephesindeki durumıa bakılacak 
oluraa bu 15 milyoo ıısker ıimdiYe 
kadar çoktan Avrupa'da karaya a -
yak baam11 olmalıydı. ln«ilizlerln 
yaptıklan tahminlere gore Avrupa 
kıtasına çıkarılacak beher aaker için 
10 ton iaoe maddesi, harp malzemesi 
vesaire IA.zımdır. Bu hesaba göre, 
l~ milroo askerin alırlığı 150 mil -
yon ton tutmaktadır ki bu rakam 
harpten evvel dünyada mevcut ge • 
milerlo topyekQn tonUAtoaunun iki 
misli demektir. Bu hayali rakamtar 
ti.serinde mütalea yürütmek boştur. 
Adam baama 10 con aA'ırlık mesele· 
al ıimdiye kadar llrinct cephenin 
kurulabilmeal iıinln k&r1ıla1tıl'ı en
gel addedlmtttır. Filhakika yahıız 
elman harp 'ftaıtalaryle lıimdlye ka
dar ınep, nakliye vapuru ve aarıuc 
gemisi olarak 20 mil)'Oft tonilatoluk 
vapur batırılm19tır. 

Amerikamn gizli sftalu 

İngiltere 

alman 

.. . uzenne 

hava 

taarruzları 
Londra, 8 a.a. - Alman hava kuv· 

vetlerlnin evvelki gece hücum ettik· 
lerı ıehlr alman tebliğlerinde bildl
rildit veçhile Canıbrıa-de olmayıp 
doğuda baıka yerdir -alman U\;akları 
bu hücumda §ehir üzerine yeni tip 
fosforlu yangın bombaları ile infi
laklı yangın bombaları atmışlardır. 
Çıkan bazı yangınlar sıvıl müdafaa 
gözcUlerl tarafından derhal aondürül 
mUıtilr. Hasar ehemmiyetli detıldlr. 

Dahili emniyet nazırlığı Yeni tip 
fosforlu yangın bombalarının tesir
lerinden ne ıureUe korunulaca.ii:ını 
bıldiren bir izahname ne§retmiştir. 

Düımıan uçakları, cenup ve doğu 
cenup sahil böla-elerl üzerine de a· 
kınlar yapm11laröır. Fakat insanca 
kayıp hiç bir yerde fazla sayıda ol
mamııtır. 

Tek bll§ına hareket eden bir dü.ş· 
mıan uçağı 19koçyanın cloğu sahilin
de bir şehre hücum etmiştir. Alman 
tebliğinde bu ıehrln Edimbur2' ol • 
cluğu bildirilmişse ele hücuma uıtrı
yan bqka bir ıehlrdlr, 

*** Londra, 8 a.a. - Gece yarısından 
biraz sonra az mlktarıta duşman u -
çaiı dotu tnıriltere çevrelen ve do· 
ğu Mldland eyaleti Uzerlnde uçmuş
tur. Sır k~ yere bombalar auldı,ıtı 
blldırilmektedir. 

Berlin ne diyor ? 
Berlln, 8 a.a. - D.N.B. ajansının 

ukerl bir kaynaktan öğrendığiııe ı;ı:ö
re 9lmaıı aavq tayyareleri dün ı;ı:Un
dllz lngiltere'nln cenup batı aahılın· 
de müteaddit yerlere hUcum etm11 • 
tir. MUteaddlt lnfıli-klar olmuıı ve I 
yangınlar çıkarılmıştır. Başka alman I 
aavııı tayyareleri de İngiltere'niıı 
aııhil çevreleri Uzerinde tarruzt ke
ılf lrareketleri yapmıılor ve fay • 
dalı neticeler ve malilmatla üsleri -
ne dönmU,lerdlr. 

Yunaniatan'a 
yiyecek yardımı 
Vaşington, 8 a.a. - Yunıınlstan'a 

gönderilen gıda maddelerini yuklü 
üç İsveç gemisi dun Montreal'den 
hareket et mi ıır. Bu ilç gemi) e alman 
ve İtalyan hUkilmetlerl tarafından 
serbest geçme müsaııdeai verilmiştlr. 
Alman ve italyan hllkUmetlerl ile ya
pılan anlaşma mucibince flmal Ame
rlka'dao Yunanistan'& her •1 111.000 
ton buğ'day veya 11a gönderilecek -
tir. İsveçli ve lsviçrdl Azadan mll
teşekkU bir mnhtelit lı:omlsyoa bey. 
nt"lmlld Kızılhııç'ın nesaretl alnnda 
ba gıda maddelerini tevsi edecek -
tir. 

Japonya' dakl müttefik 
.... eslrlerl 

Vatbl&tcıa. 8 a.a. - DOa JI. a..
velt tarafındaa tmııra ecltlea ..,, aHo 
yon dolarl* kredide bir 11m ırhıH 
silAh içhı verilen tahaleat da clllbll· !fevyork, 8 a.a. - J'.aponya'dald 

. . mttttefllı: harp esirlerine amerikan 
dir. Bu kredtye ait kanua projeanm Kı:ı:tlhaç'ının hazırladı~ IO bi11 paket 
mümeHiller meclisinde müzakeresi amerikan batı llnı.aolannda11 birinde 
esnasında mebus Cari Vlneon sözU bir lsveç vapuruna•yükletilmi Ur. Bu 
geçen gizli eillb için letenilen tah.sl· ı vapnr Jıapon httkflmed tar.llfından ve. 
satın 30 milyon dolar olduğUııu bil· rilecelı: serbest ~me müsaadesini 
dirmlft,r, beklemektedir. 

Mucitler 

çoğalıyor 

Dilıbl eıli)'Of' - lıilmem, 
harbin doğurduju luüık yüzüadeo 
olacak ptiba, bizde de mucitler ço
jalmıya l:ııqWa: lmıir'de bnk ... 
c=-ve~ J'ellİ Iİfe, c=- ve 
bardaklar yapaa bir fabcib llÇl)cbjı
Dl öiremmitıik. GaeWer IM&obul'da 
t.ia)'it kOmürixıü briket 1-.a.lioe koyan 
bir ~ çaiıflllll)'S befleılıfını 
bahtt verdiler. Bımdaıa biabç hafta 
&ıcıe Ulu. daı ~ birbç yuma • 
f111o da k~le araklaıriyle peoi kö • 
.. ,....- içİlı ı.nlııete ~ 
ni :rna)'OCda. 

Aldıi.sw'da dıa .,.... .. ,........ 
bcmterilerioio tivri aioaJerdeo IİÜ· 
yet ectiUerioi göıünce bir ımıblUI 191>
mae, üzerlerioe bu mllhl6ldea ..luJao 
hltereler. ııçak bımıdıa cWai bemm ölö
)'Of'larmlt-

Elkidm de _.. bir orca,. am • 
deler çıkma defileli. M-11 Qıa Ab
mec Bey, eski lsaınbul ~ 
saaderce, aaıre!et:i ve mecmuaları ise 
aylatta, ,.narca ınefgul etmişıi. fsJıa. 
hatÇt Maruf bey iw mizah gazıefe)e • 
rinio bqlıca mevzu b,.mia iminde 
idi. 

Şimdiki müddec- keacllerlıne: 
"A)'loeli ittir lııifİaİD Wa lılka1 • __ .. 
........ ediaaılte bemiyocılW. 

Çok tözden zi)'Mle - ite kıymet -
rir aörünüyorlaır. Bunct.o -- mem
-luık duyabiliriz.. K.lurdan gelen 
Jutuf aibi. harpten gelen nimetler de, 
aa1iba. bu türlü fe)'ler o.IKııık. 

Pire tozu 

naal kullanılır ? 

Aaaık, ınucideria buluflM1 her 
tanıfıa öocıe fiipbe. tseddik, alay, 
battl hamı kin ... Ju~ UJllD • 
dınnı1(tt. Bunmı .. muciderde mi, 
lıalkıa mı' O dıa a)'l'lca iaceJeamiye 
değtt bir ınetele. Muciderde diyeme
yiz, çünkü her mucit bic tu**° de
jildir, hıbf mucitlerin lnllftll daima 
prlatıınJar da tolıulau}'S o-htm11cır. 
Halkı dıa IUChı tueamııyu, çüoldi Jıall 
bet onaya çıkaauı sllhiclea amcit ol • 
duı-a, bulduiu feYİll cidden fay • 
dıab oldui-~ bil5İın? Nüıc • 
irim, bir iki dıefa aldanmak pahas.ıııa. 

,_.ı iıaır ICY'- bqı Mıbe beeıe.e. 

Yeni bulmacamız 
Boldan -aa; L ~ llılbeııt, btr 

irap -- tc)lliıımll!S ~. 2. bir 
~--blr.......,llıenMak .. ve 
lralln ...... a. ...... eeıDPlnn bir ... 
rtındııld llıralılll ... 4 dumMı kk1, ll -
lıeUI, -ac '* ,.. ...- .......-. llGyle
nlr. ... tenıl burada dur. ~ ~ 
e. del* Jmınanoda f/11, ..... 7. ...,.., 
b07I* b14lllk. a. iki __.. hart )'IUl n · 
-. ftlnlht et, iki ııeıtlt& Mrt )'1lıı nna. 
9. '* nota. ~ elkAI'. 10. ... •teıt. 
Hlndlllt.uıda l*' ,.., 

Y'*-"dan Qlll1: L oo-1 Jccku1u bir 
otcek. bir ._. lıaltkıncta ou.oı.n. neu
ce111 9W8aı kanır, 2. '* uzvumu:a, 
w.kU aöetenn lletlel'. 8. daire eeitJin
de ıce.Melı •ı.e ete~ '- bir meyya, 
teni .x"V. edıı.tı, .... 5. bir tatil IU 

balıtı. ... taeı7MI. e. relllm 1'8C»ıuı. 7. 
bir ı-s halı., mot6rlO mavna. 8. !kisi 
birden dolan. l*' rer*. ııkt6ran )'a pt.ı
tı. 9. vuıtaııır, ıo tıııkambllde bir kl • 
tıt. bk' t...e, ıı. bir im oıoet1. mevcut. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmit teldi 

8oldlııı •la: L 1Jcm. JIOMoe. 2. re.. 
net. akik, a. ua. --. Ali, a. -... on., 
en. a. tıo <ot>, abaJI. e. :ııor. RM. 1. ııa

ve. .. 8. MM. ..-. -- (9'mll), •• 

Jl'(ll. aru, lco <•>. ıo. ..... ııüıp, 11 
malıııın, tın.. 

Y'*8nlan .... tı: 1. Uııu1, YUnJ'&m, 

2. o.et. moıa. a. un. vo.. lfk. '- • -
kA, ola (&lıo >, aııa. G tu (ut>, ııma, ~ 
roh (tıor), ..,., 7. avare. -. 8. la. aı. 

1 
mb. e. .., lııh. 11, 10. one. tılker, ıı ı 
t*tıı -. 80Pllo 

2 8 bin ingiliı 
yapı İllİSİ 

Amerikan kıtalar1 i(in kı~a 

'' mühimmat deposu 
yapacaklar 

Londra, 8 a.a. - 1ş nazırı MUter 
Bevin yapı İ§çllerine hitabederek bu
gun kendllerlni bakleyen en mühim 
vazifenin lnglltereye gelen ameri
kan kltaları için kışlalar ve kamp
lıır inşa etmek olduğunu aöyle· 
m ştlr. SllAh altına nlınma1J1na karar 
ver len 28 000 yapı iıı<:lsl bu maksat· 
in tec 1 ~1 lmlştlr. 

Amerikan kıtalan ve hava kuvvet 
lerı lem inşa edılecek binalar ara
sında kı alnrdıın ve kamplardan bat 
ka malz me ve mühimmat deı;ıolan 
uçak meydanları ve teslalerl, uçuı 
alnnlan ve snlre vardır 

Mister Bevın yapı ve malzeme 
sanayii mUmessillerlnin gizil bir top
lantıda inşaatın a7.amf süratle blU
r lmesi a-crC"ktlflne işaret etmlltlr. 
Bu lnenat biıinclye kadar Nafıa na· 
zırlıfının ve beledıyelerln diğer bO· 
tün yapı 1 lerl durdurulacaktır. sım
dll k J911lz bulunan mütehassıs bazı 
lşçllPrden bllt' alelade l:ıçl glbt istifa
de edilme9l düsünülmektedlr. Bun
lara, bu mUdd<-t zarfında, e.lelAde 
işçi yevmiyesi verilecektir. 

Ekin tarlaları 

acımadan yakıhyor 
Berlin, 8 a.a. - Askeri bir bynak

ı:ın bildiriliyor: 
İngiliz Daventry radyo merkezi 6 

ağustoe tarihli neşriyatında alman 
savat uçaklannın inıriltere Uzerlne 
yaptıkları akınlarda ekinleri tahrip 
için tarlalara kasten yangın bomba· 
l'llrl aıtıklannı bildirmiştir. 

Bu hususta beyanatta bulunan al
me. resmi makamları bu Ingillz iddi
asının katiyen doğru olmadığını söy
lemektedir. Bilakis lnıriliz uçakları. 
ııın hububat ekinlerini tahrip ve böy
lelikle sivil halka zarar vermek ku 
dı ile alman arazisindeki ekin tarla
larına fosfor parçaları ve yarı,nn çı
karıcı maddeler attıklarını bu vesile 
ile mUtahede ve kaydetmek alman 
makamlannın hnkkıdır. 

Amerika' ntn 
Ü( ''"* masrafı 

V8fingıon, 8 LL - BOtce daire. 
•inden verilen mal6mata J{Öre Birle
ıllı: Devletlerin millt mlldafaa ve 
harp llatJ7'10lvı için 1 huir- 19'0 
tarUlindea 80 basiraD iMi &arUalm 
kadar ll&l'fma mezuniyet verilen kre
diler tuıarı 205 milyar 140 milyoa 
667 bin 286 dolara baliğ olmaktadır. 

Bu mebliRdan 139 milyar 770 mil
yonu kongrenin ıimdikl devreıi ea
ırasında kabul edilmlı ve bu para· 
dan 133 milyar 370 milyonu harp 
masraflarına ve 6 milyar 400 milyo
nu hUkilmetin diğer masraflanna 
tahsis edilmiııtir. 

H .... J'l'lllİ icatlarla .ımc.nııu. 
hııtMca mİl&1 olarak, nuılıut pK-e tol»
mı inıdeıleo bt(kıoao biUyesini, bir 
defa daha burada ıınlacıııbliriz: 

Bı~ıcıuı birisi züiürtk,mif. Gün. 
deliji cloirulıımık İ(iıı bir ÇM'e .... 

mıı ve oiha,et bulmuf; beysz w ne 
ıdüjü belirsiz bir ID'ZU, ufııık plllııet • 
tere tenP kopnı üstünde "pire tma!" 
diye beiıranılc samnya bqlamıf, 

Gelen ~ bu ~ birer ... 
ter sı-bt almıt. niba,et lıalababittı 
içine ....,.,, bit müclıkııteul:ıeti olup 
blseni ll!)'leden birMi IOftDUf: 

- K~ hu eın DM11 lıu!laoda
'f'M? 

Btçlun bira ,..._..,, fııbc ._ 

--~ CleftP -mit: 
- G.,ec kolay! Pire,i ,..blayap 

ıı&üne ha tomdaırı biır tuılmı .... mi. 
OS5l9M öliiwrir. 

Adııım cevap ftl'IDiıt: 

- iyi ...... ben ıWeyi tılttlıııbııa 
-- toaı g&üne tlmnedeo de 61dii-
rebüirim. 

ördü, 11)'991, ~ ~: 
- Ha bak: o dıa oı.....-, öcıeki de 

olur. 
Yeai lıulutlano dıı, bu pire tma 

oev'ıinden olnwmmm, CllOdım dile)'e
lim ! 

Kırlı tlela 

•öylenince ••• 

.. .Aaaık bk gün bldıı !"' 

Bu tı.şl1ğı oba)'UOCll i-.ı ha· 
unna türlü türlü ,eyler p!li)'OI': tıca· 
ha bw maPza • olur a • tenzilAth ... 
tıtlara batı.da da m6ddeticı hitdiioi 
aolaunak mı iıııriyor? Yııhut, lı.ımK 
FUM'llllll açılışının ~niuu aıt ha
ber vıerİ)'Of'? y oluıa, hamile bir .,.,.._ 
Dlft doğunıaıiı aün mü ~? Me
t« hıic l:ıirUi deiiimit: bic pııdeDİo 
Mmlııova mıııhılbi.ri, Birlctll MilJec. 
Jtfta elinde zafeft kaz-- iı;ilı to
pu topU ktrk .... kMchp. e..ı. ..... 
ber verİ)'Of'. 

Krasnodor 
kapdarında 
(8afı ı. inci S&)iada) 

madan kovalanmaktadır. Krasnndar'
ın 80 kilometre şimal ve şimal dogu
sunda alman kıtalan düşmanın bir 
tank mevziini yarmıştır. Seri teşkille
rlmiı, !.aba nehrine varını ıır. Ar -
mavir şehri ile bu tehirin 50 kilomet
re cenup batısında Kurganoya şehri 
şiddeUi çarpısınnlardan sonra alın -
nııştır. Hava kunetleri, :ı:ırlılı oncule
rlmbln ilerisinde ) urü) ıl§ hallnclekl 
duşııınn kollarına ve Knraclcniz kıyı. 
sındn.ki vaıııı rlarn lııicumlor J apınış. 
tır. 

Sal nehrinin şimalinde alman ve 
ronıen kıtaları, fevkaltıde sıcaklara 
ve duşınnııın şiddetli mukavemetine 
ragmen arn:ı:i kaıanınış!.ıırdır. Duş -
nıaıu hilcuınlarına karşı ynııılan mü
dafaada bu kıtalar 23 tank tahrlbct
ıııi terdir. 

Bılyilk Don kavıılnde, alman kıta
ları, Kolnç'ın şimal bntısındn yeni -
den taarruza geçmişlerdir. Kuvveıli 
hava teşkille-ri, kıır.a hareklltına ltU
rak etmiş ve Don geçitlerinde du~ınan 
topluluklarını dağıtmış ve imha ey
leıııistir. 

Rjev keslmlndckl müdafaa mu
harebesi, cephenin diğer kesimleri • 
ne de s.irayet etmlşt r. CeUn savaş
lar devam ediyor. Muhtelif nokta -
!arda, sovyeUer karşı hücumlarla 
geri püskürt.UlmOştUr. Sav~ ucak -
lan teşkilleri boişe\ıİklerin asker, 
tank ve motörlU nakliyat topluluk-
1.arına birçok hücumlar yapmıft.ır. 
Düşmana, insanca ve mnlzemece a
lhr kayıplar verd rllmiştir. Bir al -
man zırhlı tümeni 6 ve 7 ağustosta 
bu savaşlarda 54 dü:.ıoan tankı hn· 
h.a et.m $Ur. 

Volkof cePhesinde ve Lenlngrat 
önünde, kısmen göğUı göğüse yapı
lan bir mücadele sonunda sovyet • 
!erin birçok hUcumu geri püskilrW.1-
müştUr. Topçunun çok tesirli atetl 
ile düşmanın hareket mevz.ıl«i im
ha edlbn şUr. 

Finlandiya körfezinde bh- clQfman 
muhafaza gemisine bombalar atıl -
mattır. 

Mtlllf'la bir deniz 
muharebai 

6JT ağustos gecesi, almıın mayn ta· 
rayıcılariyle lııgili:ı: seri hUcumbot· 
lacı araerndra M.anş'ta bir deniz mu· 
harebcsi olmuştur. İki düıman ge -
misi o derece hasara utrııtılmıştır ki 
bunlara kaybolmUf r;öziyle bakıla • 
bilir. Batka lngillz gemilerine de 
iaabet kaydediknlıtır. 

A)'DI ~. pnıe Manş ııolaı'ında, bir· 
çok teri in#Jiz büaımbo-.. fi.LociiJaıH, 
m97D eıırayıcaWln hiıına)'tlliode yürüyen 
bir .ın-t 1'ISllİ lııafilaioe amvaffak.a • 
)'etsiz bir hürum .,...,_,_. z.mo :r..MIMI 

OkWDlleik liHhlmno w el bombalanmn 
~ imUn 'VCftak derecede 
yalaodıaa wbaa .... çmpqımıda, ge • 
mıüerimiz bir cqawı ... hücud>oa.mu 
.....,.. w ... biır ..... pıırııi.i,nde 
,..... ~ _... olmuiaM'. 
Da tiDd ...... bMıp blıtımdııja mü
lııilede edhlaı~. Buodııe .... 6 
ioPliz leli hi'ıcumbı- bewa ~r. 

Şia-1 AcllıoGik'te, denizalu1-umz, 
Amerib'dao lııırlkett're pı!roek1ıe oWı 
ve lıuTietli lıima~ ııkıada ~ ge
mi bfikMria yapuldmn hücumlarda. 
49 bin IOOİÜ"*"' 7 ftllUr v - biıma,oc 
gemi9i hMamutbıtdu • 

Meft;ez Atıantik'te, mıerilaıo 9UWm· 
da w Afrib'ıııo bau kayı•odıa gani ka
file9l eoplaoma ım.nı.rı öoüode, alman 
eorpiHeriyie j-4.181 eonlllıohık 8 ,,.pur 
ft bir -ikan deıMrO)'eri bııanlmı,ur. 
Batını.o 'ft(JUliıır -ıındıı. cephane 
yült)ü büyilt bir ,,..,. ..... 

lntıiJir& • ıımerilı:Mı iıaıte 'ft -- fi. 
lom, ~ 103.000 r.ooi.11ııoll& 15 
VapunlO ......,le, d.:nizakıı.nm.z •• 
tt4..lıııa bü,ülı: b)'lpiMa ııjıratalmlfar. 

Kıaracleniz kıyılanncla 
Benlia, 8 .... - Aıa- ha-.. ....... 

wderi, Karıtdeoiz kıy...m Tmmo Jıi. 

-.. bölgai ile Mailtop tchri bölgain
de ~ ft demil)'ollanm ,iddetli 
büalmlK ,.._.fbt. 
MactıTlann bir yalanlamtU1 
Bı~ 8 a.a. - SııWU)'etli ma • 

'*' mıhfillai, -- harp aeımilerioin 
Doa mhriode cıere)WI eden mub6rebele
re iftirılk eaiji bıııkkuıclıo ~ bit 
ka)'lllkao verilea haberi kesin oMıak ,. • 
lalUmaJ1ardı,r • 

Almanlar Maikop'ta 

bölgede geri 
~ekiliyorlar 

( Başı l. inci sa> fada > 
sovyet t.anklan iki dilşmnn piyade 
taburunu ı;:erf pUskürtm!lştOr. 

Londrn, 8 a.a. - Reuter aJana
nın Moskova muhnb rl b !diriyor: 

Rus kuvveUerl diln Kuşevskaya'
nın cenubunda büyük tank, tayyare 
~ motörlü p yade kuvveUerl tara
fından hemen hemen arasız bir su
rct.te yapılan almnn hücumlarına 
karşı ko) mak wrundn kalmışlardır. 
llUcumların ço u pUskürt'lllmUŞtür. 

Alm:ınlar Kotelnlkovo'ya ctotru 
b r gcdık acarak dem ryolu boyunca 
ileri me<kte ve taze tank ve motörlll 
Pbnde \"e ha\a kuV\ tlcr yle hQ
cumlanna devam etm kted r. Rus 
karşı hllcumlan alman llerleylşlnl 
g cı t rcnektedır. 

Kızıl Yıldız gazctt'.'slne göre Bye
laya Glınn'nın cenubunda ruslar a

tr 11 ır ve muntazam rlcat yapı
yorlar. 

DUn )'apılnn üç karsı hücumda 
ruslar nlmanların ilerleyişini gecık
t rmlşler ve duşmaruı bUyük kayıp. 
lnr "eroirm leni r. 

Don kavs nde alınanlar gerideki 
kuvv tlerl tekrar toplamakla m~ 
guldilr er. Bu arada Don k.avslnin 
orta kı mında ve Kletskaya çevre
mde lddetll muharebeler devıam 
ediyor. Ruslar bu kesimde sık sık 
karşı hücumlar yapmaktadır. Ele 
gecen esirlerin lfadcs ne göre 305 in
et alman t.ümenl mevcudunun y(l2de 
40 ını kaybetmiştir. 

AJmanlar küoilk kuvvetlerle seo. 
lıucuml rı .).ııpıııak ıuretiyle sovyet 
mtiılafaasının zayıf nokıt.alannı an
)"Orlar. 

Pravda sazetesl muhabirinin ver
dlgı bir habere göre rus keılf .kol
ları en şiddetli muharebelerin cere
yan etUgı Kletska)a çevresinde ye
ni alman ıııyade ve tank tümenleri• 
nln cepheye doğru ilerledl!lderınl 
l.e&blt et.mlşUr. 

Almanlar bu cevrede JDe'YCuUan
nın beşte ikisi nlabet.Uıde kayıp ver
m şlel'dir. 

Moakova, 8 a.a. - O~ln neıredt -
im BOV)'Ct tabi tı: 

SoV)'et kıta.lan dün ııece Kotetn~o

vo'nun •imalılnde Kletııkaya, Annavlr 
ve Kııçevskaya çevresinde düşmıanla 

muhan--00 etmlelcrdlr. 
DIA'er ecpht'lerde bHdlrlamPte deter 

blır h&rctoet olmıımıat.ır. 

Rıular Rjeıl de taarnu 
vaz.iyetinııl • 

Londra, 8 a.a. - ~ m a&kıerl 
mutw.rrırt ~ 

SoV)'et ce&ıh~ -ant clddill -
tini mutıataza etmekte w .Stallnırrad'a 
kAı1ıt oonupt&n )'apıJan tebdlt ıır!e~ 

DUi ııibi ~ ı..e de, rllMaı' 4il -
aıur tan.nan RJev'4e t&lıılTm -~ -
JıerDe dıçıVam ~. »UU.
~ her balde D<lll kavılnde al• 
ıntUUan tutmakta. ıaJc.t.t aııuoua a.ume 
~ cenuplıa ......w tısıUıkll• kq

mııme.e ~- AmıaYll' llı&Muı-

met.ındekl tdıııM - okd .. "' .... 
ındııtedılr. 

Rualar yeni müclalaa 
hatlanna ~ekildiler 

lıf oekova, 8 a.a. - Kotelnlkot CiP 
hesinden Kresnaya Svezda psetal
ne gelen bir telgrafta almanlaran bir 
kesımde rus mevzileri aruında bir 
ç\kınu teıkil eımete muvaffak ol • 
dukları bildirilmektedır. Ruslar :reni 
müdafaa hatlarına çekilmiılerdir. 
Baıka bir kesimde almanlamı 68 
tankla ve motörlU Jutalardan mürek
kep bi.lylik kuvvetlerle yaptıklan bir 
hUcum pllskUrtUlmU,tUr. Cepbedea 
yapılan bu hücumu rua piyade ve 
topçusu pUskUrcmüıtUr. Bunun U.. 
rlne almanlar eovyet müdafaaamın. 
zayif noktabu'ını ıu-amıılar fakat 
sovyet tanklan ile topçu ve piyade
sinin mukavemeti kareıaında bu ... 
ıebbUslerinden vazgeçmişlerdir. B&1 
ka kesimlerde de flddetll mubare • 
beler olmll§ fakat alınanlar bir ka
zanç remiıı edememiılerdir. 

Stoktıolm, 8 a.a. - Ofi ajenmn• 
hususi muhabiri blldlri)"Or: 

General Von Klelst'irı kuman<llı
suıda'kJ kıtalar Tot<>retsk'de ~ 
yolunu seçti.kten 90'1ra dlln Blatnı
vorııik istikametinde ller:I hareketle
rine devam ederek Kraanodar civar
lanna varmışlardır. 

Azak denizi bölgeslnln SoYyet JD
taları beklyelerlnden temizlenmelll• 
ne devam edllmetedlr. AJınan habff-. 
lere aöre, Rostof'dan hareket ederek 
Taganrog körfezi boY'Unc& Derleyen 
alman kıtalan dün leya nehri ata
na varmışla-rdır. Bu kuvvetler ılmdl 
JeJsk limanından bir kaç ldlometre 
uzakta bulunuyorlar. 

General De Gaulle 
Kahire'ye gitti 

Londta, 8 ıa.a. - General de Ga
ullc'Un Kahlreye giıtlgi ö~enllmiı· 
Ur. Loııdradııki resmi mahfillere ll'Ö
re, bu ziyaret Afrıka ve Saırıyedeld 
hllr franıızlarla temas etmek mak• 
sadı ile yapılan muta.t slyaretlerden 
birini teşkil etmektedir. General 
Llbyaıta Birelhakim muharebelerine 
lıtirıık etmif olan kıcalan teftit ede
cektir. 

Hılr fransızlar şefinin u(!llkla 
ıeyahat ettiği zannedilmektedir. Ba 
seyahat vesilesiyle generalin g~en 
sene orta§arkta tam bq '8y kaldıtı 
ve ey!Ulde Londraya döndültü baar
latılmaktadır. 

Pasifik harp tebliği 

Berlln, 8 LL - Askeri kaynak
lardan ötrenlldıtıne &'Öre, alman Ju
taları ırmaklarla ve derin vadilerle 
çetin bir arazide bUyUk bir &'BYret 
aarfederek Maıkop petrol merkezi· 
ne hızla yaldqıyorlar. Bu böiaenln 
petrol damarları bütUn Sovyeder 
Birlifindeki petrol damarları va.ııuı 
da ~inlikçe üçUncu aelmekte ve 
Apteronskaya'dan ılmal bata iatika· 
mednde başlıyacak Taman yacım a· 
dasına kadar uzanmaktadır. Bu da· 
marlardaıı iatlhaal edilen petrol yüz 
de 30 nlsbetine benzini ihtiva ettifin 
den ve bundan dolayı bolıevik ordu
sunun akaryakıt beılwnından ihtiya
cını teminde büyük bir rol oynadı
tından huswıi bir kıymeti haizdir. 
Bu daırarlardan 1938 yılanda iaıihlal 
eclllen petrol 2 milyon 200 bia ton· 
dur. Bu miktar harı>ttıD evvel romen 
petrol iatıhlalitının hemen hemen 
üçte birine muadildir. En ehemmi
yetli kuyular Neftorslı: bölgesinde 
bulunmaktadır. Bu böla-ede ve Kraa
nodar ile Tuapse de mUkemmel pet
rol tasfiyehanelerl de vardır. Bir 
petrol boru.su bu bölgeyi Armavln'e 
batlamakra ve bu boru Rostof'a ka· 
dar uzanmaktadır. Aynca biri Kru· 
nodar, diğeri Karadenia Uaerindeki 
Tuapee limanına l(lden iki petrol bo
run daha vardır. Kaikop petrol böl 
--• ı ı....-bed· • eh · ı· Belboume, 8 a.a .- Cenup batı 
• .... n n a003 tlmeaa emmıyet ı Paalflkte müttefik kuvvetler umu-
aklaler doturacaknr. Euaen bu böl· mJ kararglhının teh'I.: 
geden akaryakıt thtlyaçlarmı temlD Yeni Glne de. n {ıttef k bomba 

Bir acu&:ü: eden ill§e merkealeri de timdiden al- uçaktan tanfmd:ın dün gUndUz Lae 
"JW fe)oi kırk gün IÖylenm olur!" man kıtalanmn elhıe ıreçmif bulun- hava meydanınr. sld1eill b r hllcuna 

def:. maktadır. yapılm111tır. Ikl*r b n 1 brellk bom-
Buna ~ eetlp bpalmı,a lwcec Ame..!l-'d "d ed'I balar UCU$ yollanna ısa~ ~ 

-•- ..r...ı.. • bu ıu..ı- ---"t.. . . .--. a ı am ı en tır. ) Ol<: ......... u Jf- "" ........ açae- la 
de ı:af«in yalıın w- ette lutk AÜ· alnıa~r Yeni BritanyA'da : müttefik hava 
DÜR -.mda .. pp1fer mm.:.. ..S. l V..ın.ton, 8 LL - 8 almen 1111-1 ~~';~:~ !8u0v.ı~~~~ v'.:~~a~;~.:-= 

SA TIR botajcııından altın bug(ln elektrikli mtşlerdlr. llt>tl<·fl r u~ruae ll ... 
• - ı • ~aludıa idam ediıl"ı'ft.lr. tııoınba at-ı!mıltıc 
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Semihanın kocası 
Scımlhn Ycrta OlU2 bC$ YAŞ•M vanlı~ı 

balde aaha hiç erk<:. çanı.16ırı 
b:.r dJ~ A>ı:.k at.m,ş <k;ıUI, .. 

&ııtıı.n 

1 .. 1.·ın 
zaten erkete o.il her otY ı.: o kadar az 
11.!Akadartll kl-

Ş. TAYLAN 

1 

Zamanla kocası ıckil de almı)a ba1· 
lamışu. Mesela. buyun 1,75 ti.. Del. ~u
hııj 9.l idi. 42 numara a)ıtkkabı gıyı -
)ordu. 39 nwna.r-.ı yakalık takı)ordu. Bli-
ha sa kınuıu rcnkırn ho~lanı)or '\e spor 
gİ)-inmckıcn ze•-k a.Jı)ordu. Ve işin ı;a· 
rıbi Ba> di')e de pek bcnz:i)ordu, 

.f1tz~ 
ÇOCUK 

.. 

MASAL • 
• 

Keloğlan ve sarayın kızı ! 
Yazan Reaim Burak 

0 i:Un, buyWc dük tın n k<ıı:m m ltııı 
de kcndlnJ lçcr1dc bu Wlca blrdcn d .. ru. 

l:ıdı. Ul"kck bakıaıa ını camcitAnler. 

dolduran ÇCŞ:t çe;; t c > ar ı.zer ndc 
gczd d B.r kırın t tMıUn almıını'l ıı:.ı 

kadar &'ÜÇ le oldJ{;un11 burnıı; o .l)UI 

mUhakKak ki Güz.de n:n t tı.n.ı • .ıtJu, 
ctm dl- Gu.: de oır " tııUl c. • KJzum 
Sem ıa cııtun, dcmlşll, befl.m ouırıın hiç 

'\'akUm )ok. sen n sıl o a o tarartan 
&ecec:<!k.sin • .fal n du :kAna uvra da .ıe
çıın gün s:ına i'~t.cnl ırn kımıızı .n:ırn· 

\'llll alı~e:. ı.ıuı:Un ~ld'nin doitdııtıu 

irUn. Oruı hedl;ye el.mck lstlyorum ... 

Ba> Sadi ile $ık ~ık <>Odan bahsettik· 
teri olurirqu. llay S:ıdi'nin jşi Saniha· 
nın ~ışıığı daircnın )-akınında oldugı.ı 
için her saboıh biribirlerine )ol arkadaş· 
lığı etmC)"l iıdeı c<linmışlcrdi.. \ ol<Lı, 
eski a.hbapl.ır gibi koou,urlar ve \ıı.ktın 
nasıl seçti ni bir ıurlu ıınlıramazlardı. 

T amspor atletizm dekatlon birinciliğini kazanan 
Harp Okulu atletleri 

Semih ı nlhll)ct korkak ndınılarln ııa· 
tıc1>a kadar l.lcrl.JJ;cb idi \'c ırticl .. kle lr.· 
tcf:'lnl b ldlTd . G1.'tCll g\ın GUzWc ile 
birll.kte ı:ol'<llı.klcrt kıravat rıuıaJcs .. r Si\· 

tılm.ştı.. ~unun Uzcrt•ıc Sem ha mn •ıı· 

p cnl'ıı ıe tnbll dıükk ndnn ~ıkı:> iıl· 

mckU. Fnkat a:ıtıcının. !azla &C\ ezı> o -
du~und n mıdır, )oks:ı kendi utanı: c · 
ıııtınd:ın mıdır b cmcz, ır.xlcnsc rılr 

türlü çıkamadı. Sntıcı d rmaıbn sc.> IC· 
)"Ordu: "'Hnnımekndl :zc bu kırt'\ ntı 

b lha Uı\'Sbc ed rtm. Şu renı·ıcrln 

e.nlnlllM!Slna bir bnkınız.. Göreeclt>lnız 

zovctnız de bu lnt.ıhabınızdan cok mcm· 
nun ol.nen.k • .,, 

Gunun bırindc Seoıiha bir kuıu pud· 
ra ile, bir şi~ ıırnak c.ıJası da satın aldı. 

Birkaç ay Scmıha'nıo koaısı Mcr 
sin'dcn, Am.ılya')oı, Anıal)ıı'dan lı.mir'c 
do~u durdu. Nilıa)ct, bir gun, Semi • 
lıa'ııııı suLUIK', bir gazcıcdc, Çanakkale· 
nin re imleri ilişince, km:ısı da büıun 
eş)oısi) k: beraber Çanakkale')..: vardı. 
Bay ~adi bu haberi İ>iııncc uzunıülu bir 
sesle: 

- Demde aruk kocanız gcli>or oy
Je mi? ••• dedi. 

Semiha hiç bunu cl!i§Onmcmlşti.. 
Öyle ya bır adam kırk yıl seyahat 
edemezdi ya, clbeı gUnuıı birinde e· 
vine dönmesı lazımdı. 

B.ıy Sadi'ye : 
- Belki!. 
diye kaçamal< bir cevap verdi. 

Elinde kQçtlılt b:r pakcUe dtınekAnd.:ın 
çılcarkcn lç!:ndc garip bir heyecan var. 
dl- Satıcıya evli olm'ldıtını söylcmeıtl 

Wzumsuz bulmııştu. "Zcvctnız .... bu bir 
tek kcllme 1le lçındokl &a.rlP his arasın· 
da bir mUnascbct arumnk ona ı:ti!Unc 
ı:cll;yordu. Her ıın.uıe GUzld<?'nln Kıra • 
vnu tıer:cnw bdMmlycceıtlnl dU&UnU • 
yordu- Ve icm<lck1 bu ı:ııril> hcY<X:nn -
dan bu dQ11Unecdcn Dert ırcliJ;ordu .. o 
kad:ır .. 

Bu konuşmadan sonra nedense bay 
Sadi bir knç gUn Semiha'ya görün -
medl. Bir kııç gUn sonra ilk karırı -
!aştıkları :.>; man dıı Semiha onun l!Ö· 
:ı:e görlınec k karlar Z9Yıflamıo bul • 
du ve : 

- Size ne oldu böyle: rahatsız 
mı iılinlz?. diye sordu. 

--~ 

Ankara Tamspor güreş ikinci.si Harp Okula 
Gücü güreşçileri 

Güzide. "C<>k K{lzel Semlhn'cııtım a • 
rna.. ded1.. renı:t b\nız d:lhn koYU ol-
r.ı)'dı..... H 

Semllın onun sllzünn k~rclt· Ak&a· 

rnıı ddı.tlrlTlm L<ı C'N~ .,, dedi. 
AlaJnm dllkkAnn ı:: rer'.t<'TI ııabnhkl 

srlbl baetık'an titrem ordu Gene s~tı
<'I onu gl>Mlr i' rm!.'7.: "N ıl Hanıme • 
tendt. zcvclnl.z kırava•ı bcf:cndl mi? • .,, 
dlye rordu-

- llcl!'cndl a.ma- Biraz dJ.ha :koyu 
renır1 varsa .. Onu tercih C<l~or-

Aman yarabbi ne koskocaman ya
lan!. Semlha bu sözleri söyiedlktc~ 
sonra etrafını korku ile suı.uu .. NI 
çln beden bır yer sarsıntısı olup da 
hem kendisi hem <le muhayyel ko -
cnsını yokctmlyordu acaba?. Tabia
tın gazabımı uğramadığını anlayınca 
cesareti art.U. Ve belki de satıcının 
tekniği yUz.linden bclkl de Semlh.n -

tyt zevce ro!Unll yapmnk hoşu· 
::;:1 gittiğinden, dilkkAndan blr kır -
mızı kını.vat, bir ye ıl kıravat. ~ç 
çı!t çorap bır de göm ek sa.tın aldık
tan sonra çıktı-

Apnrtmnnın kapısında komşusu 
Bay Sa.dı'ye rnstladı. Seltı.mlıı.ştılar .. 
Birbirlerine her rnsLlnyışlarında se
liı.ınJ~ırlıırdı. 1-'akat dahıı hıc ko· 
nusmamışlardı. Bugün ı:ıe~ense ~e
rnlha'nın büyük bır neşesı '\ardı. Na
sıl olduğunu kcndiSl de taYm ede· 
nıcd!!n Bay Sndl'ye: 

- Hava ne kadar gilzel bugün, 
def:ll ml efendim? demiş bulundu. 

Bay Sadi sııskın bak15lannı Scml
hıı'ya kaldırdı. :-;onra o da g~lcr<?k 
)C:>ycni bir şey keşfet.mis gtbı: 

- Hayır değil ... Fakat seyahate 
çıkmak üzereyim de... Bazı hıızır 
!ıklarım vıırdı. 

derken sesi neden öyle titriyordu 
ac.:ıba 7 

- Sizi ııclamakılh arıyacnğım Bay 
Sadi... 

- Ama artık yalnız sayılmazsı -
nız._ Nerede ise kocanız ıı:elir.,.. 

- Şey ... Ever belki haftn ıçlnde 
gelir ... Siz ne zaman seyahate çı 
kı:Yorsunuz ? 

:__ Şey.. Öbllrs::-Un fnlan yola çı • 
kacağtmı saııı:vorum. 

Semihn: "Oh ... diye dU5Undil ... Ne 
ise kocam gelmeden o gidecek.,. ve: 

- Ynzık dedi ... Kocamla tanışma· 
nızı isterdim. M uhakknk anlıl§ırdı • 
nız. 

- Evet kirnbillr ne değerli 'llda.m· 
dır ... 

ve sesini alçaltarak ı 
- Kendine seçtiği hayat arkaıla· 

§lodan belli ... ulye ilave etti ve kıp
kırmızı olarak sustu-. 

Semiha ıJ ;ı kalbinin sıkı11tığını du
yuyordu.... İlk defa evli ka~ı~ roıu. 
nU üzerine aldığı zam.lnld gıbı garip 
bir heyecan vardı içinde... Derhal 
bir karar vermesi icabedlyordu. Bir· 

den : İ . . 
_ Bay Sadi dedi... çıme ı:nrıp 

bir his var ... Kocam bu yolculukıanh 
dönmıyecek ı;-lbi ı:eliyor b:ın!'-... Bu 
his i anlııtnııık uzun ııurer ... Siz~ bu
nu bir gun nlntırım .. Ama sız ne 
dersiniz? .... Genç bir kadın, evlen -
rlitH andan itibaren kendisinden fer· 
snh fersah uzaklara ya~ıyan koca • 
sını kaybederse, tekrnr hayatını kur· 
ıııak fiıııidlni ı:ışı)· ıhillr mi acaba ?-

Londra bölgesinin 

Bil' \a.rtnııı, btr yokm114, 4!\ ol zrun~n 

1 

Döndüğü zam:ın btr <le ba:kmıı ki aklına ı;:clml.ıı. Homen ku:ı:ı{;ıruı el atıp 
le ııde, kait>ur s:ıman Jr.lnde, ben ıına. kocaman bl:r ayı Keloı!l:ının maQ'arııınn ı horuyu cckmte cıkarmıı. Biltun nefes Y· 
nıın, ba.Uanıın tını;:ınnınııır oeşıcını ıal· sahip çıkın~ .. Büsbütün acıkta kal:nıw.. le urıeytp ötLUımtiş. mr de baJanıe ki 
ıarkcn Kar dağı:run nrdınd:ı !aktr bir Da{:lar aşmış, dcrelor ırccrnle, k1..'tldl'll - ile yıl önce ölen lhUyar kanısına cılu • 
Keloğkın vıınnıı . .Kclol:lanın klıruic<'l.k· ne UY6'Un bir kovııX ararken sımın saç- , \-crml$. llemcn ellcrtne sanlıp opnıUı. 
lor! yolan~. Kilcilcük blr nıağ-.ı.roda ya- b, ahu ı:oztU, ıı.vın on döroU ırlbl bir k:· lht.b'ar: 
ear, yııba.nl ycm4k.Tlc &CQ!ntmıJş. Kı· zı ı:örmcs:,Ylc kayt>t-trncsl blr olmus.. - Ne dcnll.n vnr o~! dlye SOT':.ınen 
sın, ağaçlarda >em:e bulrun:ıdığı, kar - Günler, hattalar, nylnr i'CQ1l\1e, ı:Un· b:ıııının kcltni &:östcmıtş. lhtlynr hemen 
nıru dW\ırocak blır av )aka.iı)'llrnll.dıf:: dtlzlcııl başka blr cıcY dil$'.ınmcz, ı:e- ccb ndcn bir ayruı çıkartıp yfizUne tu -
zamanınr ><lkında blır ko)e ırlder, her cclcd başka rüya görmez olnıus, ~n.n:at ıunon KQ?oa"lan az daha aklını kar ro
dcta.sınd:ı ba ı<a blır kapıyı çalar, clcnıer< bir Ulrlil kızı telcrar ele ı:cçlremenıls. cak glb1 ohnus. Göz ncıp kap:ıyınrıyıı 
tslcnnls. GUnlcn.lcıı bir ı:ün gene aç Nllıayct t.am üç yıl sonra bir kose>I kndar başında kıvır kıvil' sacı:ır bltı~e· 
kalmış. Kili:il'k bfr kuMlbonln kapısını döner dönmez kızla kıuııı k.n.rel)'O. acil- m~ mi?! .. 
vumıus. lUç ses, anda çıkmnmıe. Kapı vcrmlcı!.. lhUYILIU ~cfcıklir etmek Sctn bakın-
da nralı.kmış. ~ııu uzaup içeri b:ıkııı· c::ı omı &:örcrnemıs. Hffilen bllttin hızıy-
ca çok ihtiyar, ak sakallı blr ııtUya.rıa rnrocn basının kcllll!'I aklına ı.:clml;;. ıa kızdım aynldıl!'ı yere knşmue. l-"ııkııt 
göz l'UZC ı:cımıoıcr. Korkak adtmları:ı O kadar Ulanm1', 0 kadar 6l:kılmış ki ıınılanla atı ırortln<'e aklı başına ı.:et • 
ihllyann yanma k.a.dn.r yUl'Örntlıı. Bir de )'CI' >'anlıiia da, ;vcdl ık.:ı.t Yerin el ~lne mıe. Bir dcba!<rnıs iki arslanın önUnlle 
bakmıs k1 Uı.Uyarcık liOll ncrcstn.ı veri - ırtr&c daha 1yd olu.rclu dlıro düıünmUı. ot, atın önünde et var. Hemen eU alrp 
)'Ol'. Kclolrlan hlc ıınııınnıımı,, koı1<ma- HcmEn temy11zu dônmiıs ve kcnd:nl n.mlana, otu da ata venn!e. Onlar dıı. 
mıe. İhtb'am nasıı yardım edcbınccctı- saklanııı. Sa.k?andı(rı wrocn ırüzcl kıEı "'1ndl kıvır kıvrr ııaçlan olan K~lı">~la· 
nt ııormue. Ona su vcımı.l.ıı. ocakt.ııld a • &:o:ı:ctlcmle ve bcll1 etmeden, a{!nc:ann na yol vcım~ler. Kanııda <ta kızın o • 
t.cısım t.a:wlemüı. So~uk ıru De bnşını, o:ı.14.ınn anısına saklana.nık arlauır.ı tunıurru ıınrıw &:örilnUyarmu.. HCI' 11 -

b11cldıcııtnd oli?nuıı .. Hll)'&tuım ıııon dakf· bırnk?namıı. Bir de ne ııönıün, ;yotun dımd.3 daha hızlananı.k kos:ı koşa ea -
kaJanııda kendisine hu kndar can~ bir kıcruı.n:nda b1:r arslan, b!r kcmınnda mlYU kadar i:ttm1'9. 
y.:ıTdım eden Kclof:l.nm hru>ta lh~r cok azgın btr at.. Kız n.rnl:ınndan ll'e<::mls Bu d!ln)'a ıtUzcl'i kız da yılliıl"<lıınbc
~. 04:ınm k~ küctlk bir Yli:rtlm~- Blnız ııoınra Kc!olrlan onların rl anilan?:ı atın araaand3.n ~\l('('cic 
llO.ndıf'I ıröstcrorc'k: 1ctndckl elhlsclert olduıtu )"ere ırellnoe a.na:ın ktlkranlye, ba~U ~ dunınn~. Kl:ı, dcll-

o.!.ıp gJ)'lllCBİni ııoylcmlş. Dtl' '"' uv.ru:ı • knnh)'ı ırörilnoe hemen boynuna 1111...,l. 
.._ ...,__, z rııt ~C'Ylı> cttt ıı:ı.vumıata boelamış, 

1 
mm yapılmlŞ bonı vcım!$. Balın ırkı!dı. Eğer Wıc!Tlerle bdll olmasalar oracık· m.J1l. 

.... ta Kc'"'"l:ını parça ııaroa edeccklcr-
öttilr, derdine çare ..,.._ ~... Onl:ır emıl$ muradına. biz cı:kalım ~zaman bunu 

!ursun d<!mte 
Ölmtiş .. 

ve ırözlcrtm ;vummı.s.. m . Qırestz ~ dön:mü~. düc;Unmüs. 

faydalı bilgiler : 

Yüksek yerler 

neden serin olur ? 

~mınıı ~~ ihUyıı.nn vcrd!l:t boru kcreveUne. 

İngiliz basınının 
türlü hadiselere dair 

Hindistan'ın 

istiklôli meselesi 

i 

J 

Okulu Gücü futbol takın 

,. . 

_ Hakikaten buııUn hnvn çok 
güzel. diye cevap verdi. iıgaline karıı 

tedbirler ahndı 

Yeryüzünü güneş 1'1tır, di)-c coğraF· 
)'a derslerinde oku)ormnw:. Fakat )'et'· 

)"UZÜDÜn )"lıksek yerleri kı~ın daha so • 
ı;-uk, yazın, ovalardan daha sezin ?.l~r. 
Halbuki, giineşıcn gelen ışık, ~eryuzun 
de her yeri aynı dcrcccdc ısırugı halde, 
bu neden olu)or? 

görüıleri 
Bombay, 8 a.a. - kongre partisi 

reisi Aznd ılemeçte bulunank kong
renin mtitlefiklerle yapılacıak ittifak 
muahedesine Hinılistnnın istiklalini 
llli.n eden bir madde konulmasını şart 
koşıuğunu söylemiş ve bunun mnhn. 
za Hinıllstanın harbe girmesi ve har 
bl kazanmnsı gayesiyle l:ll.J>ıldıjtını 
ilave etml§tir. 

Ta.mspor birincisi Harp Okulu voleybol takıma 
İşte hepsi bu kad r- .Eo'nkat Senü

hıı 0 gün odasına gırer girmez A~
naya kostu .. Oldukcn ı:uzc-1 blr yü
zu vardı .• Mc-mnun b r gulüslc ken
dine güJUmscdıktcn sonra aynadan 
ayrıldı. Bir ııırkı mınldannrnk odn· 
da öwyl beriyi duLelt.meğc koyuldu. 
Birden gozlerı yeni aldığı pnkctlere 
takılın~a durakıdı .. ş mdı bunları ne 
yapacaktı •• Kocası lç:n aldı ~ bu es· 
yalan kime verecekti?.. Bır tUrlu 
bır karar veremlyerek onları şimdi· 
Hk dolabına koydu. Kocası .. Kocası •.• 
Bu fıkrc dündcnbcrl oldukca nlış
mıstı .. Evet o da yapn) alnızdı.. Öyle 
ama .. eğer sahiden de ~vıı olsaydı da 
kocaııı, mesclll SC) nhatte bulunsa) dı 
gene evde )alnız kalnook değıl mly· 
dl?. Ö.ı;le yn ko<'nsı seyahatte bulu· 
nan b r evli kadından h ç farkı yok
tu .. Kocası seyahatte olan evli bir 
kadın arada sırada kocasına mektup 
yamrdı tabii ... Düşünce inin bu nok· 
tasına varınca Sem hn derhal kalk
tı.. kll.ğıt kalem aradı- bulamadı
Cıkıp dısard:ın alma ·n kanır verdı. 
Şapkasını başına koydu.. Bir kere 
daha nyna:>·a baktıktan sonra cıktı .. 
Merdivende gene Bay Sadi'ye rast-

ladı.. lf d 
_ Bu g(izel hav:ıtl:ın lst a eye 

mi çıkı)orsunuz efcncl m?. 
- Evet.. Mektup klıf;ıdı ile zarf 

alacıığım.. 
1 Bay Sadi büyük bir tl!rcddUt e: 

_ Şey .. Bnnn da kllğıt llzıı;ı:tdı 
da ... Eğer mnsnade ederseniz duk· 
kfi.na kadar s:zinlc bc-raber gcleblllr 
miyim? 

Ve birlikte dilkktınn kndar gitti· 
ler .. Semiha llıf ol<ıun diye: 

- Kocama mt>kluı> )-azncnktım 
da .. dl'di .. E'd" bir şey bulamadım .. 

- Ö)le mi? .. 
- faet.. di)'c tekrarladı.. Kocam 

çok meraklıdır da ... 
"Kocam" kelimesini tckrarlnmakt:ı.n 

garip bir zevk duyu>ord~.. !'" > ıiz~en 
uzun uzun ondan b:th~ııı .• Kocası tıca· 

ret içtn 51k sık sqahaılcr )'ap:ırdı ... işte 
şimdi de Mcrsin'dc b ılıınu)'Ordu.. Ne 
zaman geleceği lll'lli dcgildi ... 

Dublln, s a.a. - İslahat tBraftarı 
ıııgilizlerden bir çoğu bugtlnkU mU
dJ.fna bölgelerı teşkillı.lının hurpten 
sonra mahalli idare sisıe~i. eekl.ın~e 
idamesln! istemektedir. Bılıııdlgı gı· 
bi bugün memleket 12 mUdafaa böl· 
gesine ayrılmıştır. Bunların mUtale· 
ıısınıı göre ııimdiki idari tuksımaı 
memleketi pek ltUçUk birçok p.ırça· 
larıı ayırmış bulunmaktaılır. Bu v~
ziyete mahalli idareler he~ hanırl bır 
sahada geni§ ölçüde faalıyette bu
lunmak imkılnınt vermiyor. 

Bundnn baııka Londradakl ke~afet 
de civardaki kUçUk bölgelerin ınk.J. 
ı;rafına mıınl (\lmnktadır. 

Bugünkü mUdafva böl~elcrl her 
hususta kendi kendiler ni uzun mU.d 
cet idare edebilecek )'t:rlerde tcşkı· 
Iaılanciırılmış bulunmaktadır. Bu böl 
geler tesklllı.tı yapılırken bilhassa 
Londr& bölgesinin dü11man eline .l:'e
çebi'cce~ dUşUntilnıl~ş ve. bu bUyUk 
mc:lrezin elden çıkması ıle mernl~· 
ket mi dntansının ı:::ıınııa karışık bır 
hale ı:elmemes! ic:ııı gereken tedbir· 
ler ulı:-mışıır. 

Libya' da 

bir şey 

mühim 

yok 
nerlin. 8 u.a. - ,\ ~kert bir kny

n ık tan ögrenildır;lne gure, dıln Mı
sır crphl' iııcle müteaddit şiddetli ha
•·a muhar<'beleri olnıu~tur. Alman av 
t nareleri mııhtellr tiplerde 12 Bri
ta-;,} a tay) are 1 dil Orınllştllr. Yalnu; 
bir alman tın nresi kn) ıptır. 

Rom't, 8 a.n. ftalynn umumi 
kn r rıı; fll'ıın teblll?I : 

Zarf J.:iığıt aldıkı.ın ıunra c•e kadar 
~ herabcr ı:eldiler_ 

f,te bu oo)k<'e başladı .. Ve br.ylccc 
<it. hımıeli idi ... <\l"flıiha buma r< k an 
tıtkdir CltİvordL; fnknı içi bir ıürlü bu· 
rıutı ı.:u-.e 

0

1\i i-IL'fl'li)ordu .. 
Her \.oş 7,amnnında erkek çamaşır 

lan ~tan dükklnların viırinlerıni uzun 
uzun ~e) redcr ve ar.ıda.~ırnda içeri gire 
rek bir ~ler :ııın alır •e sonra dola 
hınd.1 «aklardı Bu rıitıa•ct onun için bir 
alışkıınlık h:ıltnc ı:irdi I' kiden bir ke· 

Mısır cephe inde, lnglllz: havn kuv
vetleri, mcvıılcrlmizC' karşı ) ııptığı hll 
cuııı te•chbtıslı·rlnıle alman avcıları
nın znft-rl<' bltlrdi~I h:ı"a tnrpışııuıl,ı
rında ı :ı uı;ak ka> hetnıiştir. \'ç..qk -
snv ırlnrın ntr~i ile ıle ha~kn iki u~·ak 
•ere cliı~ıırulrııUŞtlır. lllr pilot esir a
İınmışıır. ltah an honılı11 uçakları 
dıı nııının lıı•c merkezlerine hücum -
tar yıpmı~tır. 

nar:ı ko>arnk •akladı~ı üç beş kuru~u 

Akdeniz' de bir mihver 
gemisi batırıldı 

~·lece ,ad'nluyordu ıwna du)duğu bü Kahire, s a.a. _ Dır Amerikan 
,.ük s:ıadctin )"anında üç beş kuruşun il· bomba uc•ı!ı. kdenlz'de bu son haf
n ım mnrau ... ~~ artık 5cmiha lu 'ta içındc upılnn hnrekı\ttA 10 hin 
yatta ral'il \'lllnı:ı: değildi. Onun da bır 

1 
tonll ıtoluk bir mihver nakliye gemi-

kıocaı 111'1'dı. &ini batırmışur. 

Londra. 8 a.a. - Bu sahahki İngiliz 
sazeıelcrindcn alınan 1."Il<li~li jnııba, 

mı.ilıim hidisder üzerinde nhbewn az 
rnüıalcalardan zi)-ade muhtcliF habe-rle • 
rin oku}'UCU)'ll arzedi~i tarzın<fan ve hu 
haberlere ~erilen cheaınıi)Cıtcıı doğmak
ı.ı<lır. 

*** 
Harp Okulu Gücünün ba1ar1sı 

Güneş ışığı, hu-anın içinden ~. 
)Ct)ÜZünc çarpar, toprağı, karaları ı.ı· 

ıır; fa.kat, taş, ıoprakııın, ıoprak da su· 
dan daha çabuk ı~ınır. Güneş, çUkur 
ve }-ahuı düz }-erlere çarpılJCllt O\anın 
her }eri birden ısınnııya başlar. Sı~-ak 

hna, roğuk lııı\'adan daha hafif oı.l\ığu 
iç.in, mll11fl ha•·a yukarı)'a ) üksclir. Yük· 
selen havanın yeri ''°' k.ılır; ora)'a ova· 
ı\ın öbür taraflarından ha•'ll akar. Akaıı 
hava da sıcak olduğundan )'ÜzÜmÜı.e sı· 
rnk çarrar. O :ı:aınan "ovanın ha\'as.ı çok 
sıaık" deriL. 

Bir dağın tepesine de güneşin ırağı 

çarpar. O.ıad:ıki hava da ı ınır \C ru:ka· 
rıra kalkar. Yul.:anra kalkan havanın 
)oerine dağın çevresindeki bo)lukıan ha· 
.a akar. Fakat boşluktaki hava wğuktur. 
Çünkü dağın çevresindeki bo~luğuıı al· 
undaki toprak ı trunı~ır. Fıtkaı ısınan 
hava, dağın ıepcsi lıizımna kadar > üksc· 
lcmcmiştir. L>aha soğuk lcalmışur. Yük· 
rwnlanndan gelen soğuk hava daim.ı 
~en $tcak havanın yerillC, dağın uçu • 
oradaki havayı soğutur. 

hıe, yük~k tepelerdeki havanın he:, 
sc.rin olmasının sebebi budur. 

Bilmecemizden armağan 

kazananlar 

Askeri badisclccin gösıcrdiği lnkiµ.F 
endişe •ericidir. Rusya'<la alman ileri<? • 
me i de\·am ctmcktcd.i-r. Tim<!.' sazetcsi· 
nin a'ikeri yaurına göre almanlıırı~ ~os· 
ıof cenubunda 25 ıcııumu:<la.a berı ıler· 
leme tempoları ~le 17 buçuk mili 
bolmakıadır. Bundan bu devre zarfında 
iki ıaraf arasında hiç bir ciddi temasın 
\'Ukubulmııdıp mruı:ısı çıkabifü. 

Dail)' T cleı;rnph gazetesi başmaka 
lesinde almanla.rın }'aloız ileri iıarckeıi-
ni değil a)·nı lama.nd:ı Sovyct kar~ı hü· 
cum!arına muka.vcmeıtc göstcnliklcri 
dlı da göz 1ioündc tııuna:k lizım geldi· 
ğinc İşaret ctnıckrcdir . .Mesela Von>DCİ· 
de alrmın ileri hareketi akim kalmışıır. 

~lısır cephesine gelince hunun fı:ık. 

bnd:ı bugün ~ctderde resmi ıcbliğ • 
fordeo başka bir haher yokı:uı. Bu· 
nun1a beraber gar.crdcr zam:ın unsuru • 
oun Rommci'in lehine çalışıığını bcliı • 
tiyorla.r. 

Avustural}·a'd:ıki enı:lişclcnforı de 
bah<i«iilmcktc..lir. A vw.tural)-a halkı ve 
lıra"nı japonl:ırın Yeni-Ginc'nin ccrıup 
..alıilinde Gona ve Runa'<la yeni nokıalar 
ele g~"<.-irdikleri hir sıraıla müttefiklerin 
cenup baıı P;ı•ifik'ıe harekcui·t: kalmış 
olmalannııı sebebini ınmıakıııdır. 

Halktaki wnumi k:ın:ıat, taarnmı 
gı:çmcyi mümkun kılacak askere •'C mal· 
l'.Cntcye malik oldui;"ll mkdir<lcdir ki Gc. 
ncral .\lac Anhur'un müdafaa ile iktifa 
etmİ)ccep rncrkctlndedir. 

Hindisıan'daki '=i)ct h:ıkkımb sa· 
zctelcrdc )eni mütalcabra g,.re henüz 
büıun ümitler r.ail olmanu~ ve müzake
re kapılan ramamiylc kapanmanııştır. 

1'.'ews Chronicle g:l7ctcsi Hint li<ll.'I'· 
lcrindcn birini~ ~u •örlcrini dıcmmi)'Cl· 
le ka}<lcııncktcdir: "Bize i cikfll vcrir

niL ~iz.inle bcra.bcr h:ırbcdcri:ı." &)ru 
!;31Cle Gandi'nin şu sfü.ünü <le zik!'(.'lli • 
>Or: ".Ben İngil terc'nin dostU)'Um" 

c Başı ı lncl sayfada > 
Bombay, 8 a.a. - D Un topl•anacak 

olan kongre komitesi toplantısını 
bu.;:tlne bırakınıııtır. 

Hamburg'un iki gece 
bombardımanında 625 ki~i 

öldü 

Ta.mspor kupaı;ı at.cttlzm, hcnlhol 
tut.bol, b:uıkot.bol, voleybol, bolu;. &U· 
ret, eskrfm ve a.t.ı:ı ~Ibl ~et mu. 
ıtaraasım n.Ul.ka.do.r eden ve bıl '!in J::'!tl<:· 

ll{rl yct1ı;tlrcn ı;por ıııutıclcrtn.i ihtiva et· 
mokt.c lıdl. 

Tam bir muvattııktyctıe sana eren 
~ miısıı.baknlanna Hup Okulu 
Gücü, Geneler Bıı-lilrl. Anknra Gileu. 
O«nlnıı:>or, Mııskcsı>or, TQPl."U Atıs Oku· 
l'U Gtleil, Ucnksavar Gücü iştirak et· 
mlıslcr ve nY1ıartl.an beri dc'\·nm eden 
octm ve h0>ec:ınılı m~lan mu· 
va.ttn.klYCtle nlh!l.Ycle l'nlhımt:;lcrdlr. 

Hamburg, 8 a.•a. - Hamburı:-er 
Fremdcnbladt ingiliz hava kuvvetle· 
ri ıarafınclnn yapılan son akınlanl.a· 
ki insan k11yıpları hakkında bildiri
len resmi rakkamlar neşretmekte
dlr. 26-27 t emmuz gecesi akınında 
306 ve 28-29 temmuz g ecesi akınm
da da 319 kişi ölm!lştllr. 

İngiliz kadınları yangın 
söndürme iılerinde 

çahıhrllacak 
Lorıdra. 8 a.a. - Dahili emniyet 

nazırı Mister Morrisoo demeç te bu
lunarak yangın söndürme servisle • 
riııe kndı:ıl:ırm da mecbur! olaraıc 
yuılaca.-laı ıı·ı b:h!ırmlş~I~. Bu ka
rar ııimı.I c:keklı:rı:ı o~ ışı .. mecburi 
olarak gördükleri b UtUn bölgelerde 
tatbik eclilece.kUr. 

Bu tedbirin son zamanlarda al -
mnn uçaklcrı tarafından kullanılma. 
ğa başlıınmııı olar fosforlu yanı:ın 
bombalarının ortnya çıkardığı tehli· 
keye karşı koymak maksadı ile ıılın
dığı sanılıyor. Knrsmameye göre, 20 
ile 45 yaş arasındaki kadınlar yan. 
gın eönclllrme teşkil9.tına yazılma· 
ğ'a mecburdur. 

Bulgarisf anda hayat 
pahahhğı 

Atlot.lz:m mtls:tb:ıXnl.-ın: dd«ıtlon 
ocldlndc ;vnpılmıe bu ünlıü müsnbıılm~·a 
lru1ıilplcı1m!zdcn b!!rcok atletle:' ~Irak 
l"lm13kır ve :not.iccdc Harp Okulundan 
Hron ~Un blrılncl. ı:cnc Harp Oku -
tundan Nadi E)ouııoA'lu ildn<ıl ve Ankn
ra GOctindcın Raştt Ucllncü alnw$1.ardır 
Kulüı> 1Ubeı1yle bu m&:ıbaka!:ınn 
kuposı.nt Hıır,p Okutu almıştır, 

Ehoı>u Chcrrt.bol> orounıun bas oyu · 
nu ot:ın bu spor ıu1:ıcs:t A\ITUPft'nm bir· 
ook h0>1lk ~ve Anlmro'mız· 
da tok ııcıylro1 toı•lıynn ve h'-"n~nnln 
t.ıııkıHıcdfilm bir oY\l!lldu". Riltün kutüp • 
krirıılz btitUn vnı1ıklart~·~ bu Spora ıll· 
Um.le otın ı.,ıcr ve c<ık cetln mUsnhıı:kıı· 
tantan 80l!l'1'ft Hn!'l> 01culu hcıntıbol ıtnkl· 
mı ~ Y<"!lflmcıl m bu mUsa;lxıJknnın bl. 
nndst dlmus ve kupayı almıştır. 

Udnd ToJ>CU At 11 Okulu Gücü, ilcilncO 
dl> GCll('lcr Illrilğl ohnuştur. 

Futbol: T<ltıldy-e rutbol t.1?tncUl~lnl 

knzanmakla Aııkn.."'O, artık İstanbul tn
kımlnn ııynrma yil.kıre!mtlıı sayılı t.nkım

lar hıızırlrunıştrr. Yapılan m0snba1rnlnr 
ncUCC'IJ!:nde Geneler B l'lik! ~dilet. 

Harp Olcu'tu GUC'O fl..."!lıdlltııl. An!uııe 

GUctl ıle O('(lncU!tlitQ k:azanmışlnntır. 
Yelmz llnn> Olculu GGdl ~ li) 

tııkımt mer11 • nda; YC td<nlk nürnu -
n<!SI o!muo ı.-e htıç yen!lm<'den tııı1Un 

tank1nt'ln Anknra b1r1ııdRI o?amk ken -
ılflortne bölgcrAn ha.zu<ı: <tılh ırüzc'J blr 
kupn vmırn tir. Harp Olaıtu GOt ü 
(A) tnklm1 1041 - 1942 Anklım ve ru 
kb'C bll'lnr~dlr 

Bıııolroloo H "' ~ u GO!"(I birlnr• 

Daily Hcrald ve D:ıilr l'xprcss ga1e
ıcleri Kongre Reisi Aı...ıd'ın son bc)ıın.ı· 
ıını tahlil ederek Kongrenin uzl:ışmı>ıı 
müıcmayil oldu,i:-u mlna$ını çıkamıak • 
rada r. Filbikika At.:ıd ingili:ı: \'C amcn· 
kan ordul:ırının Hindi ıan'cbn dcrfıal 
çekilmesini isti)-ccck kadar ileri gİtmc
mişıir. 

Sofya, 8 a.a. - Bulgaristanda ha· 
yat gittikçe pahalılanmaktadır. Bil
hassa iıhalll.t eşynBlnın fiyaUan mU. 
temadiyen ytikeeliyor. Bu Jrlbı eşya 
fiyatlarında 1939 za nazaran yüzde 
216 bir yükselle görülmektedir. 

Arı!aı.ra G d 
Ucilnc!l 
müabıı 

m rr 

Vo'cytıd • C".<'!ll' Hıırıı Okulu 
Htl (;('n(' ('Ol' ti 
nı Glldl de O<'(lnc<I 

ttm koyduw Tarnspor Ktı:>nsını 6part" 
Sayın na,,,\ c lınUz $1..."<rii Sarnco 
nun cUndcn kcnd1 sta.Uarınd:ı almlS" 
thr. 

Bu Uı!mUe cöre Harp Okulu 
btıincllik. 3 ildncll1kle Tumspo:- bir• 
!il. Gençler n Q'l KulübUmilz2 b!Tfll 

ı:aı:, ı Udnc ı lk, 3 UcUncülük ile 1'~ 
ııı>or '1dnclllğbı1, A r.'kara GuMJ, l l>I 
oUlk, s mcmdllk. 3 ücün<:Ulukıc 'I'ıım" 
ilciln.c!Utü tilnil ıkazanmışlanlu. BıJ ı.ı• 
kulU1ıi.ımtizU tobr.k ederiz. 

Vntnn nıil<1.ı.raıısuuıa GPOI'lln b.rll' 
pl.\nda gcld ~l çok b1 t:ıkdlr er. 
tt11;yın OJw1 Komutanı ve Spor KUıf 

4 
:&.ı;karu Kunıı:ıy Aiba,y MU5U>.fn &rf 
ııpor ve as1<Crl!Ai lblz1cstırcrdc c:<:rt , 
mon, kuırvcuı ve tunc '\o:{loutlu ha~ 
)'(ili &P<>r gcnçtııttn1 ınCll\ldrete ve orf. J 
:va kıızandımuşt;ır. K~ ve b' 

:>'11.nlnncıın Umum Kaptan JIU6a!Tlet 

Cörcl17J, YW'<bmetlan Swr ÖğrctJl1 ti' 
~ Kaııtnm Nnmj Yapak'ı. J\l 
tı:ı:rn Knptaru &t'b:ıtıatUn Dnnı:ı'l. f' r 
bol ve Hentbol Knptaru Noo::ın Mıil 
otıu•nıı. Baske1Jool ve Vol{l)fıol KaP::: 
H!isnil OınCT'I, l3oks ve Gürecı KnP (l' 
Sıı.'b'li A ttnn•ı ve b!ltıfin 8'ı>O?'OO tıarl>;, 
tuC!l'I! tebrik Eder, yeınl ı;:ı>O!I' mC1-'8f111 

de muvo~'Ol:lcr dJılıcnz. 

Bir Uruguay tilebi 
batırıldı 

sıfl' Montev!dco, 8 a a. - LlulutJI f 
gazetesinin Yaz.dl ına gore U~ cJf 
bandıralı Maldonado &flebl Antil 
nizlndc bntırı nuştır. ./ 

~~~ 
-( 9 /Ağustos / 1942 )/ 
8.30 progmm 81'.lat 
8.32 müz!k (Pl.) 

840 ııJwıs 

(Pl.1 

ıırnı.t 

18 03 d:ıruı 
oıi{C6t1'e.51 

18 40 fllRll llf~ 
19.30 aJnns fi 
l9 45 nt ynrt&l' 
neti~ 

1 
19.55 mur.k el'!" 
20 15 tutum bS1'1 

Evvelki hafta çıkan çocuk sayfa
mızdaki bilmccenıl:ıln halledllmlı,ı şek
li A 'I DiN idi. Hu bilmeceııılz:l doğru 
yrıııanlıı r arasında kurıı çektik. Bi
rinciliği Kayseri gıır ~fi ,\zınl kızı 
Ulvi"e Hlherk aldı ve bir nııısa sııııti 
kaza.ndı, iklnciligi Elar.ığ Udun mey
danı altı 17 de Culılı Erdoğan alılı ve 
bir kıravat ka:ı:nııdı. Üçlinculugiı gr_ 
zııruııı Ulııcaıııi ıııııhallesl ı;lfte rııine
rı·Jcr sokak .16 da Kenan '!'ekin aldı 
ve lıir kurşun dolma knlr.ııı knzamlı. 
Durdıtnculıığli ,\ııkııra'darı :'l.'rrdı·~ 
Meram a141ı ve bir şişe kolonya ka
zandı Ankara'darı C ından ClUnay lıe
~ınci geldi \'e bir ceı• feneri kaznn
dı. Altıncılığı Ankarn'cl ın ~)ez.ağ 
ambar caddesi 12 de :-."ermin Oılınş 
nldı \'e bir para çnntası knı.andı. An
kara'dan Ülker Uludo~an, Ank11ra • 
elan Feriha Ulıı:cren, Ankara'dnn Se
miha Hecc•·ik, Ankara'dan Gtiner 
Soylu ve Keskin orman memuru 
Kndrt Turkmen ol!lıı Bülent TUrk -
men birer portatif su bardaiı kaıno. 
dı!ar, 

Gazeteler Josl:o\'a konferansının ne
ticesini de merakla bekliyorlar. Bu ıop
lantınuı chemrni)ıerini gf~ıcrerı bir htı -
dise de Bcrlin'de harp kabinesinin Ma
rqa.J Görlns'in reislip altında dc.dı:ıl bir 

ıoplant1 )'llımı:ık lüzumunu hissetml~ ol
m:ı~ıdır. Berl'n'dekı ıçıimaa mühim ph 
•İ)'.Ctler iJtirak etmıJ(tt. 

umum, tn ffl" B'?dP!I Tt>r 
umum Müdüı1Utuııün bu SJ>(1t 

ti 
18 00 proııram 

20.30 Galkı13l' ti 
21 ()() ztraıı.t -~,; 
21.10 K!mııfl 111• 

21.30 mü:dk (~ 
22.SO 
:&2.45~ 

~3 
•• 
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Vergi resim harç clhe<ti a~eriye-ı dürlQkler.bıde eöN!'UP tıe<tldk olıullflbl- , 
Çeşitli yiyecek ah nacak 

ÜLKÜ 
Milli Kültür Dergisi 

21. inci SAYISI ÇIKTI 
Bu sayıda şu yazılan bula

caksınız: 
Lozan Etem Menemencio~lu; 

Geb;ı;e'nin dohbı Nnfi Atuf 
Klln~u; Gerçeklı-~n oıleyişler 
~fehnıet Kaplnn; Milli iktı~atta 
ışçj ve iş veren milnıısehrtleri 
Saınet Alf;aoğhı: Ajana dinler
lcf'n, (Şllr) Calıit Sıtkı Tıınncı; 
li:alf'ın koyil Ziya Termen; na. 
vııtıar kliyü KAzım Dereli; tm. 
in kılnvıı~u Mı-hmet Tuğrul -
M. ~- Öziin; nir kır çeşmesinde, 
(Silr) C'.1:~ hun Atuf Kansu; Lo-
7.an F.ııik Re~it Un'lt, Sazıma, 
(Siir) Aşık Veysel; Kl\y tezyini 
l'ılotifleri Hnkkı İzr't; Seker Ah
ın,.t Paşa Eşrt"f Üren, Bohça., 
(ŞJir) Turhan O~uzkan; Ceşme 
türkiisü Halim Yai<'ınğlu, De
~irınen yolu, (Hikılye) Sefer 
A:ırtekin; Kitaplar arasında H. 
il. Öymen, Dı•rgiler ve ıı;aıete
ler nra~ında Ülkü; Günler bo
~nca Ülkü. 

\.._ 

l<alabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

~nkara Belediye Reisliğinden 
l - ttçtincil maddede yazılı hu

rıaıar belediye tembihleri arasına a
llltnıııtır. 

1 2 - Bunlara aykırı hareket eden 
tr 1608 ve 2575 numaralı kanunlara 
~re cezalandırılacaklardır. • 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da
~lınıınde. ve bunlar için kart vert
lfiııde, 

il) Nakil vasıtalarına binişte. 
1 C) Umumi yerlere giriş v~ _çıkıı,-
1 ıt ~alkın blriblrl ardı erra d12alme -
~ecburidir. (3409) 22:52 

!{ayıp - Ankara belcd!ı)"a;I~ aJ<lı
bııı 2157 No. blslktct pltlkttsını kaybet· 
llııı. Yonlslrıl altıc.aıtımdan eskisinin 
111lltınu yoktur. Ahmet Etırün .......... 
~kara Levazım Amirliğine 
........ gelen ilanlar 

Odun alınacak 
Rnrs S ı. Al. Ko. B;:ik. 

l - Kapalı zarf usuliyle mUna
~a•:ıya konuJ,,,n 1350 t<?n. o.tuna :s
d' ı..ı ç.Knıadıl(ından bırı dorı )UZ 

1Aer1 d6rt yüz elli tonluk iki parti 
Cldun pazarlıkla. eksiltmeye konul -
llıu1lur. 
l :.ı - Rir kilosuna tnhmin edl -
len fiyat 15 kuruş elli santimdir. İlk 
1~trıınatı (1650) .ve (1753) lira~ır: 
~kıırrıir edı·n fıy,ıt u:ı:erıııdcn katı 

ltnıiııa.t alınacaktır. 
t - İlk pazarlığı 13. 8. 942 per

•~rnbe günüıı ant 16,30 da ve 17 de 
ltarıı'tn komisyonumuzun bulunduıtu 
~alde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin mezk<lr saatte 
~inatlariyle birlikte komisyona 
tcııneleri. (6313) 2402 

Patates, soğan alınacak 
l{araköse Sa. Al. Ko. dan: 

. l - 51.800 kilo patates ve 51.800 
lc.iıo kuru soğan ayrı ayrı kapalı 
bll.rfla eksiltmeye konulmuştur. Her 

1ttnin tahmln bedeli 15.540 lira ve 
it~ t~mlnatı 1165 lira 50 kuruştur. 
tvsaf korun bütün garnizonlar"1da 
~ardır. Münakasası 13. 8. 942 persem
"I! günü saat 10 da VE! kuru soğanın 
&aat 10,30 da yapılacaktır. !steklile
rın belli gün ve saaLten bir saat ev· 
\'l'l kanunun 32 el maddesi muclbin
te ha:ıırlıyacakları teklif mektupla
l'ltlı Ko. na vermelerL 

(5902) 

Odun alınacak 
GeUbolu Sa. Al. Ko. dan : 

1941 

l - Gelibolu, Bolayır, Baklabur • 
~u iskelelerinde karaıla teslim şartiy
t ısooo ton odun knııalı .ıarfla eksilt.. 
~eye konmuştur. Mııh:ımınen bedeli 
•t,ooo lira ve muvakkat teminatı 
:Oııo liradır. P:vııııf ve şartnamesi f!!Cr
I eı Sa. Al. Al. Kn. da goruli.ır. Iha
dtsı 10. 8. 9-iZ pazıı.rtesi gunıl saat 16 
a Geliholu ıncrke;ı; Sa. Al. Ko. da 

t~rııla<'aktır. Teklif ınektuplarını ihak Sl\.ıı.tiorlen bir saat evveline kadar 
il.bul edilir. (9609) 19 ı2 

Et alınacak 
~rek Sa. Al. Ko. ckln: 
l - Ereylfdıe teslim aart.l:)"le 48.000 

lrııo sıQ-ır vcıya 43.000 kilo ko;yun eU ka
llını ~rt usuliyle eıkstltmeyc komn\1$

~· Sıtır etinin muhıunmcn bedeli :50 

..'~ tutarı 24 000 l1nı. ilk temkıatı 
l?Soo Ura koyUn tıUntn mUhammcn be

liıı't 80 lcun.ıe tuta.n 88400 Ura lLk te -
ıııı.ıatı 2880 liradır. thıılest 7 a~ 
~ Pazartcs1 i'Ünil saat ıı de De~ 
llıı.. Al. Ko. da yapılacaktır. Bc111 &ilnde 
~tt «.'(men ııaatt.C!n. bir snat evvel 2490 
"-nıı kanmıun mahsus madd('Stne tev
~n la.l!plerJn Wkltr mclctuplarını Ko. 
ile. vemıcled (6093) 2157 

Odun alınacak 
karıı Sil. Al. Ko. Bşk. dan 

l l<n ı•alı :ı:arfla mıinııkasaya konu -
'Aı.ı.rı uno ton oclunn istekli _cıkm11~ı
rı 1nrlan beşer yüz tonluk lkı partıde 
dıın pa;ı;arlıklıı. ekslltmcye konul -

trıu~ııır. 
2 - İlk tl"nıinatı 2063 er liradır. 

ıl 3 - Takarrür eden fiyat üzerin
i ~n kati terniıııtt alınncaktır. Bir ki
a°~ıına tahmin edilen fiyat tı kuruş 
O 6nntlıııdir. 

)' 4. - Odıınıı ait ~rtname komis-
01ırla gııriiJ.,hılir. 

.S - Pnzarlıj.(ı ı :ı ı:ı !H2 pf'r~em
~e sn at ı .; 30 da Kars'ta komisyon-
a Yııpıla<'nktır. 

l 6 - lsteklll::rin mr1k11r ıı:ün ve 
~~ıtc tenıınatlnrlvle hirllkte komis-

l'rııııı ıııurac3atlnrı. (6!!12) 2-iOJ 

Et alınacak 
.\fyon Sa Al K<> dırn: 
' 180 ton koyun veya sıR'ır etinden 

lııı.nı:;.,ı mU•alt ıılırlllül'!lc atınaeaktır. 
~~,, ,,..,"Si kupalı zart usullyle y,1pıt:ı. -
0~k kı"·um n muhllmmcn bı'<lell t>eller 
~ 11•ıgu ;oo ~ıı'\"ırın 70 kurustur. 

2 thnlM1 14 nÇ:usıoıı 942 cuma ittl-
nıı \naı 11 rıe mmıııırn sa. Al Ko da 
~ltıııa ... ,.ktır lstekll!erln muayyen ııun 
"' saatı('n ııır ,nat evv~ı muhammE:n 
~1c-J llzeMnden yttıde 7,:! tr.mlnatı:ırt:v
~ !~ktır mt"ktuplannın makhu:ı: muka 
'ı 1 tı<1e Krı. na vermeleri. Bu 11&.d.tten 

"'nt-., "8l'ilecelı; me-kt•ınlRr kabul t>111 · 

' l :!öol) .1.8i) 1 

Elhığ Sa. Al. Ko. dan: • . . 
ı - Aşağl<la cinsleri yazılı yiyecek ve yakacık mad<l_elcrı açık ek~l~me ıl~ ~11-

tın alınacaktır. Taliplerin ihale J."Ürıleıindc muvakkat ternınat makl'ılularıylc bırlık-
te Ehizığ Sa. Al. Ko. na müracaatları. (6029) 2082 

Miktarı Muh. B<.'d. Muv. Te. 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. !hale günü 

15-8-942 
15-8-9·12 
15-8-942 
15-8-!J.12 
15-8-942 
17-8-942 
17-8-942 
17-8-942 
18-8-942 
18-8-942 
18-8-942 
20-8-942 
20-8-942 
21-8-942 
21-8-942 

saat 
Kuru fasulye 2.000 340 00 25 50 10 

J0,30 
11 
11,30 
12 
13,30 
14 
14,30 
15 
H>,30 
16 
15 
15,30 
15 
15,30 

Şeker 1.000 1160 00 88 50 
Saman 10.000 500 DO 37 50 
Kepek 1.000 50 00 3 75 
Kuru ml!SE! odunu 100.000 3000 00 225 00 
Kuru üzüm 1.000 n50 00 48 75 
Pirine 7.000 3150 00 226 25 
Nohut 2.000 260 00 19 50 
Beyaz sabun 2.000 2400 00 180 00 
Çay 25 4:l7 50 32 81 
Zeytinydı 700 945 00 70 8R 
Salça 5.000 5000 00 375 00 
Kok kömürü 100.000 3S4R 00 288 60 
Kuru soi'an 3.000 900 00 67 50 
Patates 2.000 800 00 60 00 

Ot ve saman ahnacak 
Adapazıı.n Sa.. Al. Ko. c1nn: 
1 - Aııa~da Cins va mlktarlan ynzıll kuru ot ve sa.man kapa.lı zarfla ~atın 

alınae&ktır. 

2 - !ateklllerin kapah zartlıınnı 2400 sayılı kıınunun 32 lncı madril'6ine ııö
re tanzim edtlerek lıhnle saatinden en il'~ bLr sıın.t evveline kncıa.r Ko. na verme
leri. Bu saatten sonra ııeJen mektuplnr kabul edl1mez. Şartn.~mNll Ko. da RÖ?ii

Wr. lııteklJler1.n belli ııiln ve Naatte komisyonda hazır bulunm11t:ırı vt•ya sa!Qhl· 
yelli vt'klllerlnl bulundunnnlArı ve 2190 sayılL arttırma <.>ksıl1me ve !hıılc kımu· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerlnl!(>k\ ır!1ster1Jcn ev.satı hnlr. hulunmaıan. 215tl 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat 're. İhale günü saat 

Cinsi 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 

Yığın ip balya tel balya Yığın ip balya tel. balya 
Ton Li. Ll. Ll. Ll. Lı. Lı. 

700 31500 45500 49000 72..162,5 3482,5 3675 14-8-942 15 
360 16200 23400 25200 1215 1755 18!10 17-8-942 15 
730 21900 36500 balyalı 1642,5 2737,5 balya 14-8-9.U 16 

Koyun ve sığır etıi alınacak 1 
Fındıklı As. Po. 4.200 Sa.. Al. 

Bıık.: 
14. 8. 94.2 cuma günü saat 15 le 

pazarlıkla 40.000 kilo koyun veya 
.sığır eti satın 111lınacakıır. Koyun . e
tinin bir kiloı;unun fıyatı 143 ı;ıızır 
etinin bir kilosu 87 kuruş fiyat t.ıh
min edilmiştr. Koyun etinin temina
tı 82 sığır etinin teminatı SZ20 lira· 
dır. Şartnamesi her ı:ün bı,:leden 
sonrı;. Ko. da görUlUr. Talip olanla· 
rın belli vakitte Fmclıklı'da Aı.. 
Posta 4200 Sa. Al. Bşk: na mür.ı 
caatları. (6339) 2407 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

Twa.ruı Al.. Po. 4200 Sa. Al. Ko. dnn: 
Kapalı za.rna akı;ılltmeı.lnc t.a.111> <:L<

madığındruı 100 ton koyun ve sıl!ır et.! 

ı;>azarlıkla satın alıne.caktır. lhalCEI 
12-8.942 canamba &'ÜllU lla<1.t 15 te Is

tanbulda Fındıklı'da As Posta. 4:.!00 sa 
AL Ko. nund.a yapılacaktır. Koyun eti
nin beher kiro5u 150 sığır cUnlın bclı."1" 

lcl]()Ru 100 kuru& fiyat tahmin edllm!s· 
ur. KOIYlln etbıln temlnntJ 17500 

ve sı~ et.l:nirı temınaıtı 12500 liradır. 
şartnamesi her eün koml8Yonda ııı>ıil -
lür. Tallpk>rtn t.emlnat.ı.ariyle bl.rll!kte 
koml.Syona mürncaatlnn. 

(6288) 2316 

Koyun eti alınacak 
İskenderun Sa. Al. .Ko. dnn: 
ı - 111 t.rn lmyun eti k11p:ılı ?.uf

la eksiltmeye konulımı~tur. !lluham
meo bedeli 96600 lira olup ilk teıni
Mtı 72.ıtı liraılır. İhalesi 14. 8. 9ı2 
cuma. gi.ınü sant 16 <h İskcnclt"rıın 
S&. Al. Kn. da yapılncaktır. Koyıın 
etine &lt oartname her gün Ko. da 
gôrülür. (tl!IAS) :.? h7 

Kırpıntı satılacak 
Topane sa. AL Ko. Ha. dıtm: 
Beher kllwunın 75 kuruş tı:tımdn ed!

lcsı 121 ton yıinlü larpınu satıı.acaktır. 

Kapalı zaxfln arttırı:lma.~ı ~tH! tıı:: çar
şamba eünü saat 15 te Topane I~lan -
bU<l Lv. A. Sa , AL Ko. yaı.ııtıı.caJ•tır. 5 
tondan aşağı olmamak ~aJ"lt!Yle ayrı ay
n tal>il>lere de ıaıaııe !.'dlleblllr. Tnllplc
ııl!ı:ı Yilzde 1.5 kaıt4 tem!natLRrtyle ~;:·ıt 

mektupl.anm ttınJ.e sııatdaıden bl!r saat 
evvel koml..vcma verm<-kri. Kırıımtıllt.l' 

Toı;>anede ve Delterdaroa dikim evle -
Dilde ııöl"illür. (6477) 2·1713 

Ayaktan sığır alınacak 
Cata.lCQ. 760 Sa. Al. Ko. dan: 
Gali görüldüğUrıden 2-1-000 Uıral•'< 

aoraktıuı canlı sıtı.r eti 13 eınu;ot.ı; 942 
~ ııtınü saat 16.30 da Catnlcu. 
760 Sa. Al. Kom. da sa.tın aııne.caktır. 

Evsaf ve &art.name komi;ıyondıı göı"l le· 
bWir. Tahml:n! tb'ılıt 45 kuıruıı kati temi
n.at 3600 liradır. lst.cld11er.ln bcl1d ı.:Un 

ve &aat.t.e lromJayonda bulunmalnrı. 
(6441) 2473 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

!UJ. Pn. 5.'10 Sntın Al. Ko. dnın: 
10 bm kllo k<..ywı veı,ya ıııııtır <"td kıı.

pa:h zar1 U&ultylıe eksHıme;vc kOllllllllS -

tur. ~lltme 28-8-!H2 cuıma ııüınü annt 
15 te Isparta Kule ııosctere köyUnc\e-kl 
kom1aYonda )'l'lpıJa.caktır. Korn~or.l'l 

mevcut evsar ve husw;t ş.'lrtla.ra ı::örc 

tıı,lipl.crln 3255 lira muvak'kıııt teminat 
ve ıncktllplıa.rlyle Vakti IDU.1.YYert1mlı.m 

btr sa.at evvel komlayoında hazır bulun· 
me.lAn (6438) 2-l70 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 

İıtttlyaç için Bolayır iskele teslimi 
veya Gellbolu'da ambara teslim veya 
Demirtel)e köyünde teslim şartiyle 
iki milyon kilo tel ve yahut ip bal
yalı kuru ot pazarlıkla salın alına -
caktır. T~l balyalı kuru otun mu: 
hammen bedeli 140.000 llra, katı 
teminatı 20.000 liradır. tı::ı bıılyalı 
kuru otun muhammen be<lell 130.000 
ll olup kati teminatı 19.500 llrAilır. 
~a f ve şartnamesi Gelibolu Mer
ke;a sa. Al. Ko. da görillebilir. Pa
ıarlıkla ihalesi 26.8.912 çarşamba 
günü saat 16 da ml!rkez Sa. Al. Ko. 
binasında yapılacaktır. (6478) 2·177 

Pirinç alınacak 
ı. Or. Sa. Al. Ko, dıı.n : 
Pazıulıkla 10 bin lirıılık yılrl_nc a

lınacaktır Hususi şartl~rı konı~syo~-
d .. .. l 1ı· 1· 1'ııliıılerın ıı;etıı ecek-a ıı:oru c ı ır. · f' 
]eri· numune ve teklif ede<'rklcr~ 1 -

yata gore ihalesi yRpılacak~~r. Ihııle
sı 12. 8. 9!2 çarŞllnıha ıı:ılııu sa:ıt ı_ı 
te yapılac:ıktır. iııteklilerin kati ıemı
natlariyle Hnrhiyede Yel. Sb. Oku
lunda satın alma Ko. mtıracnatlnrı. 

(64.70) :.H.7/S 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Yassıveren Sa. Al. Ko. dan: 
(30> ton koyun veya sıjhr eti pa

zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi komtsyonda görüleblhr. 
Koyun etinln teminatı 5400 lira, sı
ğır etinin teminatı 4050 liradır. Ek
siltmesi 11-8-942 salı günü saat 15 te 
Yassıveren köyündeki komisyonu
muzda yapılacaktır. !steklilerln mu
ayyen glin ve saatte komisyonumu-
za ıelnıeleri. (6246>. 2468 

Kırpıntı satılacak 
İst. Lv. ,\. Sıı . Al. Ko. Hşk. cl.ın: 
Hepsine \.b, ı 20 lır.L tahnıin rrlilen 

21 tun heynz ve paıııııklu kırpıntısı 
ve 60 tıın rrnkli paıııuklu kırpınlı·ı 
saıılar~ktır. l' ı7.arlıkla arttırması JO. 
ıi . !H2 p:ızarte,;i gunu sant 15.:ltl cin 
Tophııne İst. Lv. \. S:ı. Al. Ko. nun
dııclrr. Kati lenıiııııl 7218 liradır. 
~artnamesi koıııisyııııılıL ıı;orıiliır. Kır
pııııılnr Deftcrdar'rla ve Toph-ını"
clc Dikiınevlerindı: f(•İriıhir. i,teklilc
riıt betli vııkiltc kıııııısyııııa ıı;elıııclc-
ri. (H;J31i) ~ Hi!I 

Meşe ve gürgen odunu 
alınacak 

Çatalca As. Pos. 760 Sa. Al. Ko. 
dan: 

3000 ton me-e ve giirgen odunu 
kapalı zarf usuİü ile 28 aAusto;:; V·12 
ouına günü saat 15 le CatnlcR Suba
şı köyü 760 Sa. Al. Ko. da ek,,ilınesi 
yapılacaktır. Ev;:;af ve şartname her 
gün komisyonda gÜrlilebillr. Mu
hammen bedeli l:.!0.000 !ıra muvak
kat temınal 7250 lıra<lır. 'l'alıplerin 
muayyen saatten bır ;:;aat evvıılin_e 
kııdar kanuni vesaikı lııılz teklıf 
mektuplarını kom!syQna tevdi etme-
lidir. (6-139) 2171 

İaşe maddesi alınacak 
.As. Po. 4200 Sa. Al. H:o. dan: 
.A<i<'li!ı<la cııns mlk'1a'r ve kaU wın 1 -

nauan yazıtı 4 ka.lt.'il'JI J.nııe nı.ıd•ICU.•n 

l4·8-W2 ıriınü lıJw.J,ırın<la ıroolA'f"iJı.u 

saatlerde ~ lt>tL•kilil.ı;ıJ.M ıhale e
dı.lecelctılr. Şartnıamele.."'i her ıtün koıınlıı

yonda g0rUIObl1l:r. Talıp olan1"ıınn lıelll 

ı;u.n ve saatl.enie Fındıklıda lil1Ltn aJı.rıa 

komisyonuna. gcJınwleıi. 

Cin!l! paUt.can ll6100 ldlo ftyab. 22 
Kr. tcınlna.t.ı 383000 kuru• ıihl\Je aaa.ı.ı 

11 de. Fusull'C taze 75000 kl!lo tlb'&U 33 
kuru6 t.emmatı 381300 llw'UG saa.U 11 
d.e. Taze ba.mya fiyatı 41 kurue, ltaU 
tumııım.u 1323.00 .K.r. sııa1ıl ll. 'l'aze bi
ber 10350 kilo :tııya.tıl 2'J KJ". K. tcım!lıa11 

M 7 00 kUl"UAI liha.le sıaa ti 11. 
(6396) 2480 

Er fotini almacak 
Erzurum Sa. M. Ko. dan: 
Bee bin ı:-ıtt oc totm~ pazaırlıkla P.k. 

ı;Uıtnncıyc kıonulmUŞLur. MUrwıkasa&ı !1-
8-9-12 sa.lıı ııünü saa.t 16 da Flr-.ı:uırum Sıı. 
Al. Ko. nıundıa ya.pıılacaktır. :Mulınınmen 

bedeli 60.000 l.Jıra Qlup !ılık tA.mlrın.:.ı 

8500 llıTadlr. Şart.namc.:;l ve numun<.sl 
her ırUın kom18'Yorula göM.llür. 1stek1He-
r!ın belli gün ve ıııı.e.Lte tcml'!Wl.Uıı:rtyle 

komls:Yona mUmcaaUarı. PartRlunıuıık 
ayrı ~ lstakl:!l('re de ihale oollob!ll~. 

(6389) 2170 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Jl;;-az'dnki Salın Al. Ko. dan : 
1.'abrııinen koyun elinin beher kilo

su (bO) sığır etinin kiln.,u (liO) kuruş
tan (ıO ton Kast.am~nıı, 00) to -
nu Çankırı vilı'lyctınde ve ( 40 ) 
tonıı İlıı:ıız'da teslim şartiyle cemfl.n 
(ı2o) ton kuyun veya sıftır eti kapa
lı zarf usulii ile salın alıııacnktır. 
Muhammen bedeli 96000/60000 lira
dır. Muvakkat teıııinatı . 7200/ ıırno 11-
r:ıchr. Şartnnmesi komıRyonumıızdan 
verilmektedir. İhnlcsi 25. tl. !l ı:? sıılı 
günü saa.t (16) da ~lıı;ıız'dııki komis
yonumuzun bulıınılı~ı;u mahalde .. yn
pılacaktır. İsteklilerın mezkıh ı;ıunün 
saat ( 16) ya kil dar teklif rıı~ktuııla
rını komisyonumuza verınel~n. 

(6479) 2178 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Çatıılca As. Pos. 760 Sa. Al. Ko. 
d·ın : v • 

50000 lirnlık koyun ve sııı;ır etı ıra
li ıı;örllldiiğüntlen Çııtnlca S11b:ışı kii
yü 760 Sa. Al. Ko. da 13 ai(llbtOS 
9ı2 per5enıbc ıriiııil sant 1 ı de pnzıtr
lıih ynpılacnklır. Evı;af ve ş~rlnnrne 
her giin komisyonda görOlelıllır. 'l',ıh
mini fiyat koyun eti için 125 Kr. 
Sıji;ır eti için 80 kııruş kn tt. teminat 
7500 liradır. İsteklilerin bellı giln ve 
~:ıatte koınisyonıı teminatlariylr gel-
meleri. (64.lO) 2'12 

Koyun eti alınacak 
As. ·Po. 4200 Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmesin

de talip cıkmıyaıı 16 ton koyun etl 
10-8-942 pazartesi günü saat 11 de 
Paıı:arlıkla satın alınacaktır. Bir ki
lo koyun etine tahmln edilen fiyatı 
145 kuruş olup kati teminatı 3480 li
radır. Şartnamesi her gün kcmıis -
yonda ökleden sonra İstanhul'da 
Fınciıklı'da As. Posta 4200 Sa. Al. 
Ko. nunda görülllr. Talip olanların 
muayyen vakitte komiı:yona müra-
oaatlım. (6310) 2364 

Buğday kırdırılacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 2 kuruş 14 santim 

fiyat tahmin edilen 3000 veya 6000 
ton buğday kırma ücreti kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye cıkarılmıstır. 

25-8-912 gaJı günü saat 16 da Ba
lıkesir As. Sa. Al. Ko. da eksiltmesi 
yapılacaktır. 

3000 tonun muvakknt temlnııtı 
4460 li.ra (6000) tonu için muvak
kat teminat miktıan 7670 liradır. 

Un ve ke!>E'k çuvallan ciheti aı>
ker~ece temlA ~eıce_A~ 

ye alt diğer masraflar müteahhide Ur. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ aittir. fsteklileMın 2400 !IOOfllı :ll668. hüküm-
Evsaf ve şartlarını görmek isti- )erine göre huırl!yacakLl\n 2"44 11rnhk 

yenler Ankara, İstenbul Lv. Amir- muva.klkat teminat ne ehliyet ve 1942 
ilkleriyle Balıkesir ve Bandırmada- Ticaret Odası ves>l<a1annı havi tek!Una
kl As. Sa. Al. Kom. görE>hlllrler. melertn.1 Y\Jkarıdıa muayyen tarihi.eki 

64
• 

Talipler (3000) ton için ayn ve ZİRAAT BANKASI 
(6000) ton için de ayn iki teklif ve- att.eın bit llA&t evvNl.ne kadar crıcümen 
rece kleritir. r:l.Y8ll<"t!rıe tevd'l !le makbuz alrruııarı JA KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk 
Tallplerin muvakkat tE>minatlarly

le teklif mektuplarını ve kanunda 
istenilen vesikalariyle beraber iha
le saatinden bir saat evveline kadar 
ml'lk'buz mulcabili koml~na verme
leri şarttır. !hale günü saat 15 ten 
sonra mektup kabul ediLmez. 

(6956) 2474 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usulü ile müna

kasaya konulan 1475 ton oduna talip 
çıkmadı#ından biri 250 ve dit!erl 700 
tonluk lkl parti odun pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bir kilosunun tahmin edilen 
fiyatı 5/50 kuruştur. İlk teminatı 
1031 ve 2887 llradır. 

3 - Şartnamesi komisyonda gö
rülür. 

4 - TE'karrür edecek fiyat üze
rinden katı teminat alınacaktır. 

5 - İlk pa.;ı:arlığı 13-8-942 per
şembe günü saat 9 da ve 10 da 
Kars'ta komisyonumuzun bulunduğu 
mnhıılrtc YRPılacaktır. 

6 ....... !steklllerln belll ı;lln ve sa
fltte komisyıona teminatıarlylf' bir-
likte mUrncaatları <6314) 2403 

Odun alınacak 
Kı.U'ti. Sa. Al. Ko. Bşk. dAn: 

:r.undır. 

Post.ada vllki gec!ikmeler knbul e<lll· 
il\&. (4320-6027) 2065 

Yol yaptırılacak 
Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - M. K. Paşa - Balıkeı<ir huciu

du yolunun o+ooo - 14+000 kilo -
metreleri arasındaki kısmın tama
men blokajlı olarak yeniden inşası 
193090 lira 80 kuruş kcş!I bedeliyle 
ve kapalı zar! usuliyle eksiltmeye 
cıkanlmıştır. 

2 - Ekslltlll€ 15-8-942 cumartesi 
gilnU sııat on birde Bursa Nafıa 
Müdürlültü binasında teşekkül ede -
cek Nafıa ekslltme ve ihale komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, şose ve köprüler 
fennt şartnamesi, hususi şart.name, 
eksiltme şartnam.,sl, ocaklar grafiği, 
keşif cetveli. ı<ilsilei fiyat cetveli ve 
mukavele projesi Nafıa cialresinde 
isteklilere gösterilmektedir. lstih
kıık Bursa MaTsandığından ödene· 
Cf'kf.ir. 

lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

4 - Eksiltme)"e glrPbllmek için 
isteklilerin 10904 lira 54 kuruş mu
vııkkat teminat vermeleri, li<'ııret o
dasına kayıtlı olduklanna dair vesi
ka ve bu işi başarabilecek ehliyette 
olduklarına dair ihale gününden en 

ı - .Kap.'tlı zar! usulb'Je mtınakasl\- az Uç glln evvel vilayet makamına 
ya konulan 1300 ton oduna talip ı:ıkma
dı~ından blrl 600 d1Q:cıi 700 iQnluk }ki 
vıı.rtl odun pazarlıkla eksl.ltnıeye konul
muştur. Bir kUosunun tıtlım!n edlle:ı 

t>1xlelıl beş kuruş em santimdir. 
3 - ll:k teminaU 1237 ve 2474 lira 

tek.nrrtir e<lE!! !IYat Uzcrtndcn k.a.14 t.e -
mlna-t alınacaktır. 

4 - Oduna ait &a.l"tname k<ımlsyorıu
m w.<ta &"Orı.i leblli.r. 

5 - !lk pazarlııtı 13-8·942 pef'ŞEfTI be 
ı;rünU saat ıo.30 da ve ıı de Kanı't.a ko
misyonu nııızıın bulunduğu mahalde 
yapılır . 

6 - 1sıtekllieorln IJe.Jld ırUn ve .aa.tte 
t.wrıınatıaMyJe blrlolkte kDJnlsyona ııel. 

me-ler.L (6315) 2404 

Keçi boynuzu ve hayvan 
inciri alınacak 

Metris Cı!Uiğl Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cıns ve m!ktarlan mu

hammen bedelleri gösterieln me
vat 2·190 sayılı kanunun 4S madde
sinin M. Fıkrasına göre 20-8-942 
perşembe günil saat 15,30 da pazar
lıkla mübayaa edileceğinden taliple
rin kanuni terninatlariyle birlikte 
komL.,,yona müracaatları. 

Evsaf ve şartları İstanbul, Anka
ra İzmir Lv. Amirliklerinde görüle-
bllir. (6255> 2287 

Miktarı Muh. Be. İlk T. Ko. 
Ton Lira Lira K. No. 

müracaatla usulü dairesinde alacak
lan ehliyet vesikasını ~östermeleri 
ve üçün<'Ü marlderle yazılı evrakı o
kuyup kabul ettiklerine dair imzıı r 
etmeleri Vf'lhasıl 2490 sayılı kanu- 1 
nun hükümleri dalresindf' hazırlıya- 1 
cakları teklif zarflarını 15-8-942 cu· 
martE'si günü saat ona karlar Nafıa 
Müdtlrlilğiinde toplanac-ak komisyon , 
Rf'i!ıllf{lnC! makbuz mukabl1inde ver- i 
meler! lll7.ımdır. 

Postalarda vukubula<'ak gerikmP· 
1 ler kabul <'rltlmez. C5879ı 1949 

1 
Eksiltme ilanı 

;Eskışehır ..>U ı.şıerı ~ uncu Şube 
MUdiırı ugunden: 1 

1 - l!:skl'Jehır Su lşleri 9 uncu şu· 
be mUdurlıigiı mıntakası dahllınde 1 

bulunan Killahya'cta sarı ve Kapan 
derelerın ıslı'lhı muhammen keı;ı [ 
bedeli (32:.!30) lira t!.19) kuru~tur. 

2 - Eksıllme 28. 8. 9-1:.! tarihınıı 
rastlıyan cuma günü saat 15 Le Es· 
klşehir su i.şlerl dairesinde kapalı 
zarf usulıyle yapılacaktır. ı 

3 - lsteklil~r eksıltme ~artnamc
sl He buna müteferri diğer evrakı 
Eskişehir su işleri 9 uncu :;ube mu
dürlUğü ıle Kütalıya Nafıa mudur
lüğlinde görebilirler. 

4 - Eksıltmeye .ı::irebilmek ıçın 
isteklllerın (2417) lira (32> kuru~
luk tomlnat vermesı ve eksiltınenın 
yapılacd:ı günden en az üç gün ev
vel elllerlnde bulunan vesıkaiarln 
blrlikte bir dilekçe lle Eskişehir vi-

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
ıımu\ BankasındR kumbnrah ve ihbarsız ta.sarru1 heNaplarında 
eL az fıO lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ıle 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Lirahk 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık 1000 Lira 
Adet 100 Liralık 4000 Lira 
Adet 50 Liralık 5000 
Adet 40 Liralık 4800 

Lira 
Lira 

Adet 20 Liralık 3200 Lira 
Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hazıran. 11 EylUI ve 

11 Birıncikinıın tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT Hr.saplarındaki paralaı bir sene içinde 50 liradnn 
a~ağı dliıımiyenlere ikramiye çıktığı takdırde 320 

fazla.siyle verilecektir. 
Cins! 
Keçi 
boynuzu 
Hayvan 
lncirl 

lft.yetlne müracaat ederek bu işt:-
100 21500 1612,70 142 mahsus olmak üzere vesika ıı.lmalıı- Memur aranıyor D. DEMlRYOLLARl rı ve bu vesikalnrı ihra7J el me!Mi 
100 23500 1762,50 141 şarttır. Bu müddet !cinde vesika ta .\fnlatyrı flC'lrtliye Riynselinden: 

ViLAYETLER 

Yapı işleri 
Zonguldak Vili.yeti Dairnt EncU -

menın<len ı 

Zonguldak §ehrinde Mithatpaşa 
mah.llesınde yapılacak (20414) lira 
(15) kur111 ke1,1if bedelli halk sıA'ı • 
nağı ikmali inşaatı işi 20-7-1942 ta • 
rihinden itibaren Z5 gün mtiddetle 
kapalı zart usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 14 - ağustos - 1942 cuma 
günü saat 11 de Zonguldak'ta vUA
yet daimi encilmeninde yapılaoak • 
tır. 

Eksiltme 11artnamesi ve buna mU
tef erri evrak daimi encümen kale • 
minde görillebilir. 

Muvakkat teminat ( 1531 ) lira 
(6) kuruştur. 

bin bedeli 942 malt yılı bUtgesln
den verilecektir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
llıale gününden en az sekiz gün ev
vel ZongUlctak vilAyetine mUracaat 
ederek vila.yec makamından alınmış 
müteahhitlik ehliyet vesikasiyle ti
caret odasından bu yıl içinde alın -
mış veaikl\ ve muvakkat teminatla • 
rını ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarının ihale satıainden bir 
saat evvel daimi encilmen reisliğine 
verilme.si ilan olunur. 

(5963) 

Yapı işleri 
Küt.w~ Vll.A.)'eıtlndA!lı: 

2023 

1 - Küt.ah.ya m~ haf!ltanes1 
yanındaki kömi.lrWlk blına6ının p0J tkıln -
ııte tahvili kapalı zart USU!ılwl<C eksilt -
mcıye konulınuŞtıur. 

2 - Keştt bedel4 12598.~ mro. ve 
muvat<:ka.t temlınatı 944.88 liradır, An
cak veklll.et.ın tasdik edccett bedel es-.u 
olacakbr. 

3 - EksU'lııle 14-8-942 i'ilnüne müee.
dit cuma i'ilni1 saat 15 te vllA)let ma -
kamında toplanacak da.lml encümen 
huzuriYlıe yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin tekli! mcktuplannı 

1ha.le saat.tndaı l>1r saat evvel Yruı1 ııa

ıı.t tam 14 te OOint encllımen r~ne 
vemıiıf bulururıalan şarttır. Bu saatten 
sonra tEkM.t mektuıbu Jrobul Ol'lllllllıyar.a
f;ı ır.ibl poste.dıa vaki olacak ırecJJcmeler 
de nua.rı itibara a.lmm.ıyaeaktır. 

5 - Eksiltmeye .ırLmıek locJn ihale 
tar!tılııı&m erı az ile ırtın evvel nafıa 
mUdürlütilM müraoaaıtııa aJ.acakla.n 
ehliyet ves!ka&ml ve 1ı1careıt oda$ına kll
yıUı olduBciarına dalr wel!kaşı muvak -
kat temma.t meıktuıbunu 1ekMt mektuı>
lanruı koymaları mec'burkllr. 

6 - AmeilYat kin fazla ınıaltımat 
almak ve kcşlt dos.)-'a&'Illl i'Ömtek 1stt -
yooler her ırün daimi encümen kalemi
ne müracaat edebilirler. 

(5962) 2004 

Ahşap tahliyeli beton 
menfez yaptmlacak 

tzmır Vl.IAyetl Dalml En<'Ülnen<l.nOOıı: 

Odcmlş - ca.t.aı Yolun.un ı+GS0-
9 +140 mcı Km. arasında )'8.Dtırılıa.cak 
12 ad~t ah...<a'P tab~eLI menteıı ~ kal. 
dınm i'l'ltıı81b ve 8.Yll1 Yolda. lı6zı men
rrr1ııere ra.dıYe ınşası işi. 35248 ıtre. 67 lru
n.ıt Jroşıt bedeli Ue 28. 7. 942 tanhln~n 
tuba.ren 20 ııün müdde~ kapoJı ekıııllt-
mpye konulmuştur. 

F.Jc..~!ltmc 17 ağuet<lll 942 pa7.art.Esf ~
nU aaat ıı de İzmir v~ dıa.1rnl eıncü-
meninde yapıla<':ftktır. 

Bu ekBlltrneye ait k.e6Tf w ~t ~t· 
st!At cetveli. e'la;ılltme ııı:rtnamesl ve 
mulawe~ projelel'JtırJıe f!ıyaıt llDııDMl Of!lt

x_Ql ~.~~~Dl· 

lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştlrlk edemnler. 

5 - !ste-k!Uerin teklif mek1.upln
rını 2 fnci maddede yazılı ~aatten 
blr saat evveline kadar su ışleri !l 
uncu aube müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde ~rmeleri ırızıın<lır. 
P09tada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (8156-6173) 2160 

Bina tamir ettirilecek 
İstanbul Defterdarlığınclan: 
Vilayet hükümet bina~ı t.ımirat ve 

tndilı\t işleri kapalı zarf usııliyle ek
siltmeye cıkarılmıştır. 

l - 2t10 lira. üerclli hı>lediyrıııız 
elektrik ııııılıcııdı-li~ı ile iO lirıl üc
retli baş nınıılur ve 70 Jirıı ücretli hir 
aclet c·leklrik sayaç ayar rııeııııırluldarı 
11111 ıılnılcli r. 

~ - 'J'aliı•lerin di11lnmn, ehli. eınu
rne ve ı;nlr evrakı müı;hile . uretleriy
lc lıirlikte rrııırnca ıtları ililn olunur. 

(fi277) 2aıo 

Alakadarlara 
Eksiltme 31. 8. 9t:! TJv.nrtcsi giinil Askerlik Şubesi Reisliğinden 

Mat ı:ı te defterdarlık binasırııla Meıırn mazeretleri yüzünden tııh -
Milli Enı!tik müclürlüji;iindc uıütcşek- rlr komisyonuna getirilemiyerek mu
kil komisyonda yapılacaktır. ayenuleri yapurılamıyan nakil vası

Kc~if bcıleli (656~2.150) llra nı11vak- talnrının komisyon tarafından ma -
kat tcminntı (-~li31) lira (13) kıırıış. hallerinde mu.ıyeneleri icra kılına -
tur. Şıırtnnmc ve"'projesi :\filli l':rıı- cağından aşağıdaki tarihlerde nakil 
lılk mticlilrlüğünden nlırı ıcak 8 lira vasunsı sahiplerinin ndresleriııde 
29 kuruş bedel mukabilinde ,.,.rillr. bulunmaları ilan olunur. 
lsteklilerln en az bir taahhiıtte 17-8-lfl.12 Keçiören, 
(60.000)llralık bu işe benzer iş yap- 18-8-1942 Etlik 
tıklarırıa dair idarelerinden alıııış ol- 19-8-1942 Çankaya ve Dikmen 
dukları vesikalara istinaden İslıınhııl 
vililyetine mürııcaath ihale gurıunıh•n 20-8-1942 Maltepe, Fişekhane ve 
tııtil günleri h11ric tiç ~iin evvel rılıo- Bahçelievler. 
nıış ehliyet ve !H2 yılına ait Ticaret 21-8-1942 Yenişehir, Ulus ve İtfal-
odası ve~iknlariyle muvakkat teııı:ııa- ye Meydanı. 
tı muhtevi ve 2490 sayılı kanunun ta- İ 
rifatı dairesinde hazırlnnnıış kap.ılı ve 22-8-1942 Soğı.ıkkuyu ve smetpaııa 
mühürlü ıarf derununda teklif ıııek- Hıı.cıbayram ve Akköprü. 
tııplarını ilınle ıı;üoü sııat 11 c k:ırhr 24-8-1942 Ulucanlar, HamıamönU, 
konılRynn reisll~ine makbu% mukahi- Halkevi Cebeci ve Ceza-
llnde tev<ll etmeltri. evi. 

(2279-6:24,0) 2:ı:ı~ 25-fl-1942 Diğer yerler. 

Yol bakımevi yaptırılacak _, 1111111111111111111111111111 mıL. 
TranAit Yolu Erzurum Mıntııka - -

Miidurliıı'.\ünden : : T 5 • -
Trnn~it yolu üzerinde yııptırıh - _ an lnemaSI : 

cak yol bnkım evinin lıışn ılına talııı : 
çıkınııdıji;ından inşaat i~i 30. 7. ~ıı:? : 
tarihinden itlhnren bir ay paz:ı.rlık 

----

Kuru çam odunu 
alınacak 

n. D. Yoll ırı 8. hletuıe Müıliirlil
sunılcıı: 

Mıkı ır. muh:ıııııııen iıNlel ''e mu
vnkknt temin ıtı uşıığıdıL yıızıh kuru 
~·aıu ııclıııı ıı kaıınlı zarf ıı ııllj Jc ek, ı t
llll') e koııulııııı~tıır. İhalesi :?ı. . 91.'.? 
pazartesi ıı;ılnU sıınt 17 de Balıkc'<ır
ılc :J. İ şlNıııe bıııa sıncla > npılacaktır. 
istı>klikrin ~ UlO S·•j ılı k uııınuıı tayın 
<'I tlfii V• siknl ırlıı ih dt" gunu ııııı ın en 
ı;.ıattcn bir saat e,•vel krııııis) onıııııu

:ı.a ıııunıcıuıılıırı lı\zıınclı r. lhı i~e it 
şıırln ıııır. Ye ıııukavelı·naııır proje,cri 
ııar ısız kombyıınııııııı(:Ö~n alınabilir. 

Bıılıınclııihı )t>r: :ı. işlctıııe ıııın~a
J.; ısı cl.ıhlliııılc> lı<"r h ınµI hir isi ı~yoıı
clıı, ıııiklıırı: 600 ton, Mııh. Becl. lıe
lırr lnn it;in: :.ıo lirıı. .\luv. 'l'ı-ıu.: 
7150 lira. (tiUti) 2~57 

Bilama karbonat dö sut 
alınacak 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen t>eıldi 19000 (on dokuz 

bin) lira olan 100.000 (>ÜZ bin) kilo 
bilama kamonad Do Sud (21. Ağu tos. 
1942) cwııa ı.-ünü saat (16) on altıda 
llaydarpa.~'c.la Gıır hinası dahilisı<leki 
komi~ron tarııfııxl.uı kapalı zarf usııliy
le ~Acın aJınacııJ ... ıır. 

Bu i~ girmek i,ıiyenlerin ı.fıs (bin 
dört yüz yirmi he~) liralık mııvııkkaı te
minat, kanunun ta} İn ctti,iZi vc-;ikalnrla 
tlldiflerini muhtevi ndlarını a}'nl gun 
~.tat (1~) on he~e kadar komi.yon reis
liğine vermeleri llıımdır. 

Bu İ'l' ait şıırınanıeler komisyondan 
pa..ra.>u olıı.rak dağııılıııa.kıa..lır. 

(6201) 2330 

Balast alınacak 
suretiyle eksiltmeye Çtk;ırılıııı~tl' Bu : 
ı~e ait Şt'ralt Ulus ve Son Pr"ta .ı:·ı- -
ı~telerinin 115, 18, 21, 2~ tenııınız !H:! 
günlü nıısbalarındakinin ll)nıdır. 

Sanatkar 
HÜSEYİN KÜÇÜK 

- n. n. Yolları Sa. J\ 1. Ko. rlnn: 
ve a~kadaşları kıymetli= Aşıığıcl.-ı miktarı, ıııııhnmmen hedel 

(631~) 237~ 

Şose tamir ettirilecek 
Kır~ehir Daimi Enciımen Rcblı 

-------iinden : -
Kapnlı r.rı.rf usuli) le eksiltmeye ko- : 

nan ~: -
ı - Kırşehir Yl'rkily yolunun -

;:;.n~~o z-;s:\~~0~3 ~~;:;~lrkc;~~; ~~ = 

bestekarımız İzmirli : ve tcııılııat ıııiktnrı ile i-ıih,nl malı ılli 
: gosıerllnıiş olan l kalem halnst ka-

Bay ZEKİ'nin - palı zarf ıısuliyle satın alınacnk.ır. 
1
- ş t 

1
• r ak 

1
• y l e _ :'ıtıınnkasıı 20 ııAuıııııs 912 prrşenıbe 

- günu snnt J 1 ıle !'lrkc<'i'de 9. uneıı 
Bayan : i~letıııc lıinasındıı ı\. E. komls) oııu 

- tarafından yapılucnklır. 
HAMİYET DUYGULU § fsteklilain teminat ve kanuni ve

konserini sabrrsızlıkla : 
bekleyiniz. : 

bikıılarını ihtiva cclr'n kapalı z ırfla
rını nynı gıın ıı11at 10 a knclar kı). 
ıniwona verınelcrl lı'ıt.rrııclır. 

delli esa'lı şose tamiratı işidir. 
2 - Du işe nlt evrak şunlardır : ":111111111111111111111111111111111,. 

~artnıuıırler parıısı;ı; olurıık komls
voncLııı verilııırktrriir. 

A - Grnfik, B - Keşif ve kc~if 
hUU.sıı.sı, C - Hıısusi ve fenni şart-
name, D - Ekbil.ııııe Ş<l.l'lna.nıcsi, 
E - Mukavele proJesi, 

8 - Bu iş 29. 7. 912 tarihinden 
25. 8. 942 tıuihine kadar (28) j:?un 
müddetle kapnlı zarf usııliyle eksllt
meye konulmuştur • 

• - Eksiltme 25. 8. 942 salı gfl
nü saat 15 te daimi encümen tııra -
fından yapılıı.ca.ktır. 

ıs - İsteklilerin eksiltmeye ~ire
bllmelcri için 1919 lira muvakkat te
minat yııtırmnluı ve nşaji;ıciaki ve
sikallln ihraz etmeleri lıhını<lır. 

A - Ticaret oda.~ında. k-tyıllı nl
duğıına dair vesika, B - Bu iş için 
bir hafta evvel vilayetten alınmış eh 
liyet vesikası, C - Teklif ınekl ııp-
1.arı ekRlltme tnrihi olan 25. A. !Ji'2 
salı giinti saat •16 ten bi.r snııt evve
line kadar daimi encümen haskıltilıi
ne mııkbuz muka.bilinde vermeleri 
1117:ımdır. 

6 - Bundnn sonraki teklifler ve 
postndnki gecikmeler kabul cclilcırıi
ye<'ektir. 

7 - Daha ziyade taf~illit almak 
istiyenlerin daimi encümen ha.şkf•libl
ne müracaat etmeler lazımdır. 

8 - İlı\n ücretleri vcsair mnsrnf
rın mü'tahhide ait olduğu Hrın olu-
qr, (SSll.~1 ~ 

Son GÜN ve Son GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
--( İki film birden )--

8 eyaz peri 
Joan Grawford 

Bir milletin istiklali 
Joel Mc Orea 

Bob Bums 
SUARE: 20.30 da 

Bir Milletin İstiklali 
---ve---
BEYAZ PERl 

· Ocak Kim.si: lllH-170, miktarı: 
7000 M3., M ıılı. Brd,: 21 . .llOO, teıni
nnl: lb:l7.60. (8l!l8-620i:i) 23.)2 

Tarife 
n. n. Y. U. 'fd. drn : 
ın. fl. !H'2 tarihinrle y11rıır!Ujif' ~tı-

nıek üzere: n. J). 2 a ::-.: o. lu \ fj on, 
n. n. :?ll ::\o. lu kıırıı üziım \e D. 
n. 2112 !'o.lııİskrndı>rıın - Halep e•
va tnriftlrri kalrlınlmıştır. Kuru U
~iım nakliy.ııtı n. n. 2l2 tarifryp glr
mi~tir. Haydnl'fll\ - Sirki'<'! deniı: nıık 
livatıııa m~hsıısıı n. n. 1512 ::\o. lu 
t;;rife rlrj(i>;llrllnıişıir. 

Daha <;ok hil,..:i i<tnsyonlarilen ah. 
nahlllr. (fiHfl) 2!1-ii9 

Tarife 
D. n . YnHan U. Mut!Url1l~Uı<lel\: 

ın 8·!142 t.-ııılh!n<le y{Jrlirllığc g1rmc-k 
üzen>, (Kaplıral, D. nnıı!l No. lu zahi
re tarifr•ine ırirmi,tir. • 

Dah.'I eok b lgl lstasyonlarclan 11 ımır. 

c64&ıı :wıo Sabah saat lO da 

BEYAZ PERİ 
--- ve --- 1 Kayıp - Kasınrn11nn ll~P•] it {fnMI 

Bir Milletin İstiklali l sınıfınclun ı 9.1 encsinile aldığım 
Telefon: 6294 tasdiknnıneyi k ylıt•ltim Yenisini a-

' 

,il Iııcağı.mdan eskisinin hükmıi ) oktur. 

---··-----·- Ali İP.EK 
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Daktilografi ursu 
Ankara Ticaret lisesi Müdürlüğünden : 

Okulumuzun daktilografi kunlarma talebe kayıt ve kabul 
muamelesi 10 ağustos pazartesi günü başlıyacak 20 ağustos 
perşembe günü ak~amı sona erecektir. 

l. En az ilkokul diploması, 
2. Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3. Sıhhat raporu ve aşı kağıdı· 
4. iki adet vesikalık fotoğraf, 
ile 17-19 arasında okul idaresine müracaat edilmesi. 
Kurslar parasızdır. ( 6365) 2428 ----

StHHAT ve lÇTlMAI M. V. 
Yurt talimatnamesi lıükümlert ica'lın -
dan olduğu son zamanlarda vaki bazı 
neşriyat münasebetiyle tavzih ed!llr. 

Talebelerin 
nazarı dikkatine 

(64901 2464 

LiSELER 
Sıhhat ve lctımat )'luavenet YekAle

ttr.dcn: 

Parıılı ve parasız blıtün yatılı mek
teplerde oldutu &:lbt VeklleUmize t.aıtıı 

Tıp Talebe Yurduna Kabul edllml~ olan 
ta.:ehenln de üniverı; umın tatil zaman
larında Yurtta kalamıyacaklan 3-2·1940 

Yazı makinesi tamiri 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlü -

ğtinden : 

ta.rıh ndenberl :ırururllıkte bulunan 

Okulumuzda mevcut (13) aclet ya
zı mııkinesinin esaslı tamirine ta • 
llp ohnlnrın iclaremize mtiracaatla • 
rı. (627 5) 2355 

Ôğre men k 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 
1 - Askeri lise, orta okul ve gedikli hazırlama'or

ta okullarında münhal bulunan matematik, fizik, 
kim.ya, tabiiye, İngilizce, ve almanca dersleri için 
öğretmen almacaktır. . _ . . 

2 - Bu dersleri okutmıya ehlıyetlı olan ıstekhlere 
3656 sayılı kanuna göre Ücret ve!:ilecektir. .. 

3 - Dilekçelere bağlanacak luzumlu evrakı mus
bite ile Askeri liseler müfetti§liğine müracaat lüzu-
mu ilan olunur. (6014) 2114 

.Jlllllllltıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt~llllllllllllL. 

~ Bir Elektrikçi alınacak § --- ---Türk!Ye 1$ Banka~ A. Ş. den: 
: Asansör, telefon, neon ve :z:ala elektrik te&lsa.tmdan anlıyan her t'ir- : 
: lU boblr. ve e!ekt?1k motör tamlı·atını yapabilen a.ı;;kerllQ'ln1 ikmal etmls : 
: olan uc:ta bir elektrtkciYe .lhtl)"S.cun1z vantı.r. -- -:E Ta.:ıı>ler!n. talııtıklan yerlQ!'den aldıkları vesikalarla btrl.ikte leva· : 
- zım sc::vlsbnlze müracaatıa.n. 1591 -- -'ılıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•r 

KUçük Tasarruf 
Hesapları 

2 İ)dnciteşrin 
keştrlesioe ııyrılan 

ı.ı:ramıyeler: 
ı adet 1000 liralık 
l .. 500 

2 250 
100 .. 

!50 •• 
23 .. 
10 

u "C u s 

! Cumhuriyet Halk Partisi , ____ KAZ __ A __ L_AR ___ _ 

Yapı işleri 
C. H. P. Ankara İdare Heyeti 

Re!sliğmden: 
1 - Kalaba'da yapılacak 7 adet 

lk1 odalı köy evi inşaatının götürü o
larak ihale:;! 10. 8. 912 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 17 de Ye· 
nişehlr'de C.H.P. Ankara İdare He
yeti binasında yapılmak üzere kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli C23093) lira (28> 
kuruş ve muvakkat teminatı (1732) 
liradır. 

3 - !steklilerln teklif mektupla· 
rını muvakkat temlnat mektup veya 
makbuzlarfyle Ticaret odası vesika
larını \•e bu iş lcln Naf.ıa müdürlü· 
ğünden alacakları fenni ehliyet ve· 
slkalarını hamilen yukarıda adı ge
çen günde saat 16 ya kadar komis
yon reisliğine vermeler!. 

Buna alt keşif ve şartnameyi her 
ınin C.H.P. Ankara İdarP Heyet! baş
kanlıfrında görebilecekleri. 

<5863) 1912 

Hemşire aranıyor 
İşletmemizin maden hasta. 

nesi için Kızılay Cemiyeti 
Hemşire mekıebioden diplo -
mıılı ve ameliyathanelerde c;a· 
lışmış tecrübeli bir hemşire -
ye ihtiyaç vardır. Hastanede 
ika.meı etmesi meşrut bulun
duğUnclan iaşe ve ibaresi has. 
cane tarafından temin edilecek 
ve kendıslne (100) liC'aYa ka
dar Ucret verilecektir. Talip 
olanların hal tercümeleri ile 
birlikte diploma sureti. e.vi 
huv vesikası. evvelc;e C)'alıs
nklan yerlerden aldıklan 
bonservisleri ve üc; adet fo -
tOgC'afı : 

(Er~ani Bakırı T. A. $. İş-
letme Direktörlti~ü Maden) 

~ adresine ı::-öoılermelerl ilAn o-
lunur. 1018 

Bayan öğretmen alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Ke· 

ı;iören'rlekl Çocuk Yuvası lçin bir 
Bayan öğretmen alınacaktır. Mües· 
sese yatılırlır. Öğretmenin iaşe v,., 
ikamet yeri müessesece temln edile· 
ceklir. Öğretmen okullarından me· 
zun ve ilk okullarda Öğretmenlik 
yapını~ olan isteklilerin Kurum Re· 
isllğlne müracaatları. 1613 

BANKALAR 

Doktor aranıyor 

Mezbaha yaptrrılacak 
Haymana Belediyesinden: 
Kasabamı:r..da yaptırılacak 12320 

lira 79 kuru.ş keşif bedellıi. mezbaha 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
yoliyle eksiltmeye konulmu.şlur. Ta
lip olanların 924 lira üç kuruş mu
vakkat teminat akçesiyle ve Anka
ra Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
ehlıyet vesıkasiyle 17 ağustos 942 
pazartesi günü saat 15 e kadar be
lediye encümenine müracaatları. 
Keşif evrakı fenni ve hususi şartna
meler her ~ün belediye muhasebe· 
sinde bilAbcdel görülebilir. 

(5964) 2026 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Akyazı A'keri Kereste Fab~ı Mü· 
düdüğün-den: 

Ak> a.zı a.skerl kere•te fabrikası Kerem
ali ormanından fabrikaya \'e fabrikadan 
Adapazarı hrasyonun.a. yapuracağı tom
ruk ve kereste nakliyatını kapalı zarfla 
eksilınıeye kormuşcur. 

l - Eksiltme 20 ai:ustos 942 perşem· 
be günü saat oo dörtte Adapaıarında 
park karşı.,ında fabrikanın yollama dai· 
resinde ayrı ayrı yapılacaktır. 

2 - Keremali.omıaoındaki meşe tom
ruklarının beher metre mikahının mu· 
hammen nakil ücreti ~-irmi beş lira ve 
muvakkat teminaıı dokuz yüz kuk dokuz 
liradır. 

3 - Fabrikadan Adapazarı i!itas)·oouna 
nakledilecek her cins kere<tenin beher 
metre mikabının muhammen nakil ücreti 
reeli yüz on kuru, ve muvakkat teminatı 
iki hin altı >ilı yeuni$ üç liradır. 

4 - Ek<iltmeye ızirebilmek için Tica· 
ret odalarında kayıtlı bulunmak ve hazi
ran 942 tarihinden sonra alınmıs vesika 
ibraz etmek şarttır. 

5 - İstekliler kapalı zarflarını mua)·· 
yen günde saat on dörde kadar komİ!iyO· 
na ve sartnamesini ı;:örmek istiyenlerin 
yollama daire'line müracaatları ilan olu· 
nur. (8165·6204) 2251 

lnşaat yaptırılacak 
Burdur Nafıa Müdtirlilğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Burdur orta mektep binasının ça

tı, tavan sıva işine ait (11506.79) li· 
ralık inşa.at işidir. 

2 - Bu işe ait evrnk şunlaı:clır : 
A) Eksiltme şartnamesi, B) Na

fııı işleri genel şarmamesi, C) Yapı 
işleri fenni şartnamesi, D) Hususi 
!:'artname, E) Keşif hülasası ve (seri
dör ri), F) Proje. 

İsteklilerin bu evrvakı Burdur 
n-afıe. miıdürlüğılnde her gün ~öre
bilirler. 

3 - Eksiltme 21-8-1942 cumıı gü
nü saat 14 te hususi muhasebe bina· 
sının tist katında. nafıa mtidürltiğUn-

F.:ti Bank Umum ~Iiıdilrlüğıinden: de toplanacak komisyon huzurunda 
Çoruh vilayeti d!lhiliude >lurgurda yapılacaktır. 

bulunan Bakır işletmemiz için 1 ecrii- 4 - Eksiltmeye girebilmek için 
beli hir doktora ihtl~-aç vardır. Bu isteklilerin (864) lira. muvakkat te
vazife\·i deruhte t'd<'('ek olan zııla minar vermeleri. 
ayda 

0

(350) lira ücret verilecek ve 5 - İhale tarihinden sekiz ~ün, 
ik.~mPt;dlhı isletıuc ldare,ince temin evvel müracaatla. Burdur vilayetin • 
edilecektir. Tn!ip olanlar Bankamıza den eksiltmeye ıdrebilecklerine dair 
.n.• u_r_a_ra_a_t_t'ı_n_ıe_ı_id_i_r . ____ ı_6_t 1___ . ve~ika .almak şarttır. 

ANKARA 6..ZLEDlYESl 

Enkaz satılacak 
Ankara Belediyesi imar l\Hıdürlü

ğiıodeıı : 
:\lem urlar Kooperatifi arkasında 

btimlıl.k edilen lmda~tronıın 69 ı ün
ciı adasının 1 parselini tPŞkil eden 
Ali Ha.>im arartnıanının enkazı, imar 
murllırlıığUndeo ıılınnhilccek olan ;;art 
naıııesine güre (l:JOOO) lira muham
men bedel üzerinılen kapalı zarf u
sııli' le arlırrnaıl:'n k11nııı115tur. Temi
nat; (!J75) liradır. tlıalcsi :!l. ailustos 
9 ı~ pazarıesi ıı:üniı saat 16 da viliı. 
yet konalCınıla iııı ı r idare hey eli oda. 
srnılıı y<q11lae;ı ktxr. Taliplerin teklif 
mektup! ırını o giın lhıde saatinden 
bir sa ıt onceye kad ır heyet ri)·aseti
ııe ıe,liın etmeleri lllzııııııı, postada 
vaki olarak teahhiırlerin knbııl olıın
mıyacal(ı itnn olunur. (6H3) :? Ui:? 

SATILIK EV 
B.ıhçeli Evlerde B. 4 tipi 

bir ev satılıktır. Telefon 3978 
e müracaat. 1595 

Bir Steno· daktilo aramyor 
Ankara'daki bir yazıhane için Al

manca. steno-daıktilayu çok iyi bilen 
bir bayana ihtiyaç vardır. 1sUyenle· 
rin posta kutusu 472 ye müracae.tla-
n. Tel: 6286. 1614 

Kiralık 
. 

garaJ 
Rakıınlıklar karsısında Ka • 

ranrn sokak ~o. -ı3 1610 

Büyük Millet Meclisi 

Elbise yaptırılacak 
Türkiye Büyük Millet MeC11&1 !da.re 

Heyetinden: 

6 - Teklif mektupları üçüncU 
maddede yazılı saatten bir saat cvv • 
veline kadar Nafı•a dairesine geti • 
rllecek komisyon reislil!;ine m11kbuz 
mukabili verilecektir. P osta ile ı;ı;ön· 
derilecek mektupların nihayet 3 eti 
maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mtihür mumu 
ile kapatılmış olması !Aızımdır. Pos
tacl•a olan gecikmeler kabul olun • 
maz. 

7 - Her türlU !l!nat nıasratlart 
.:nrteahhicıe aittir. (6316) 2376 

Türbin tamir ettirilecek 
TO>.'Ya Belt•dlyeo;:lın~n: 

Elelctr.l!k tlı rbln tam irin;:- taJ:1p cı lcna
dı ğından mllnaDcasa 10 ııün mtıddetle 

ıcmdidedllm14 ve lhA lenlın 10-8-942 pa
zartesi günü saat 14 te beledlye encil • 
men1nrte yapılacnıtı 

(8389-6415) 2436 

Mazot ve makine yağı 
alınacak 

Bayındır Be l.edl.h nd .. -n: 
942 m.ıı.ıı yıl!. bel~:dcyem!z tenvlra tı 

lcln 27,5 ton mazotla 750 kilo ı.i.c s.ı!ır 

ve 1000 kilo dört sıfır makine ya~ına 

lhtlyac oldu~un<Jan kapalı zart usultylc 
27-7-942 tarihlrıden 17-8-942 tarihine 
kadar Yirmi biır aiiın mtidd~tJ.e •'k~l.tme

ye cıknnl.nıışt.ır. 
lha:k?sl 17-8-942 tarih pazartest aünil 

saat on bll'de 'beledi~ enc1.lmenlnce ıt·. 

ra edUeceklnden t.allpleııtn 2490 sayılı 

kanuna tevt1kan eartınemeler:I ve sal • 
reyi ırörmek ü:r.ere belcd1ıYomlze nıüraca· 
ıııt.ıa.n il.An olunur. 

(8464-6489) 

Kiralık 

2463 

Çankaya a~faltı üzerinde mektep 
k:ı rşısınla elektrik, su, havaıı:azı lüks 
banyo havıız ve telefon bulunıın altı 
odalı ve bahc;-eli 16 No. lu yeni köşk 
möbleli ve möblesiz kir·ılıktır. Tele-
fon 6167. 1659 

Bu çekilişin 5000 liralık 
ikramiyesini Ankara'nm Mecidiıye bağla.rmda oturan malul teğmen Mustafa, HAFI 
ARAÇ Gişesinden aldığı ( 223815 ) numaralı biletle kazandı. 

Bin liralıık ikramiyeyi de Şehir Bahçesi kahve ocağında ç.alışa·n Mustafa ve ortağı 
gene HAFİ ARAÇ Gi,esinden aldıklan ( 356768) numaralı biletle kazandılar. 

30 Ağustos Milli Piyango biletleri satışa boşlanmışhr 
Bankalar Caddesi, No: 51. 

Hafi Araç Piyango Gişesi ,1 ................... -. ................................ ...., 
Memur ah nacak Kapall zarf usuliyle 

Satıhk akar Türkiye İş Bankası Anonim 
Şirketinden : 

BaCra Vakıflar Memurluğundan: Bankamızda çalıştırılmak ı\-
Muhammen bedeli 15000 lira, cin- zere müsabaka ile mı:.ıı.ur nlı· 

si: kargir kahve ve bahçe, müşlemi- nacaktır. 
latı: büyük bir kahve bir kahve o-1 ı - Müsabaka imtihanı or-
cag1 ve bir kuyu 2 oda ve büyük ta mektep, lise ve Licaret lise· 
bahçe, kapı No. 1, mevkii: Yemiş,. SL mezunları arasında. yapıla -
pazarı teminatı 1075 lira, vakfın adı: oaktır. Lisan bilenler tercih e-
Mülhakadan Hacı Ah.met paşa. dilir. 

Muhammen bedeli 8000 lira, cin- 2 - İmtihana girmek için 
si: ka.rgir lokanta, müştemılalı: lıe- askerliğini ikmal etmiş olmak 
ton zeminli bir lokanta, kapı No. ve aşağıda. yazılı vesikaları 
11/13, mevkii: Yem~ pazarı, temıne.- ımcihan gününden evvel Bnn • 
tı: 600 lira, vakfın adı: Mülhakadan kamız Memurin MüdürliiR;tine 
Hacı Ahmet paşa. tevdi ederek numara almak 

Muhammen bedeli: 5000 lira, cin-
. klı ~ b şarttır. sı: · rgir lokanta, müşlemllalı: e- a.) Nüfus tezkeresi, b) As • 

ıton zeminli lokanta, kapı No. 22, kerlik vesikası, c) Tahsil ve-
mevklı: Yemiş pazarı. temlnatı: 6150 
lira, vakfın adı: Maııbuladan Hacı!' aikasr, d) Varsa, çalıştığı yer-
.Murat. lere aıt bouservisler, e) Blr a

det vesika fotoğrafı. 
Muhammen bedeli: 82000 jira, 3 _ İmtihanı kazıınanlar 

cinsi: karı:lr otel ve kahve ve 9 1 3659 numaralı kanuna. göre a-
dükkanla bir bahçe, müştPmilatı: I labilf-ceklcri ücretlerle mün -
Zemin büyük bir kahve bir kanve 

1 
d 

ocagı, kuyu, kömürlük, 9 demlr ka- , hallere rayin olunacaklar ır. 
pılı dükıkan ve 448 :rvı.. bahce üstün- ! 4 Orca mektep mezunu 
de 15 oda, salon 2 heladan ibaret ! taliplerın ımıihanı 17 ağustos 
ada halinde, kapı No. 4, mevkii: j 1942 pazartesi günü, ilse me -
çarşının en ~erefJi yerinde, teminatı: ı :mnlarının imtihımı ela 18 nğus-
600 lira, vakfın adı: Mazbutadan ' tos 1942 salı günü yapılacak -

kati teminatı 85 lira 50 kuruştur. İ"f 
teklilerin helli ıriın ve saatte )1. ::'I • 
V. a No. lu satın alına komisyonu• 
na gelmeleri. (6185) :2466 

Mezar tahtası alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
o.25x0.2,5x4.00 ebadında 400 ad.ıl 

mez.a.r taht.ası 14-8-942 cuma günü saat 
11 de pa.zarltkla salın alınarnkUr. 

1stekmeıııın belıll aiin ve ~aatte ~ • 
1lt edeceklcrC tlı.Yn1.a göre kati temınat· 
lıa.riyle binlikte :\!. 1\l. v. 3 No. lu saıı:ı 
ıı.J.ma komlsıyonuırıa ırelrnelerl 

1 (6486) 2467 

lki depo yaptırılacak 
1 M. M. Vekfl. Satın Al. Ko. dan: 

10460 lira keşif bedelli Kırıkk8li 
civarında ıki depo binası inşaatı e1'' 
siltmesine 30-7-942 gunü lsteokli ~ı~~ 
madıı:\ından 12-8-942 1:ar:şamba gufl 
saat 11 de kapa! ızarfla ihalesi Y~ 
pılııcaktır. İlk teminatı 784 lira 
kuruştur. Şartnamesi 52 kuru;ı nıtJ' 

j kabili verilir. İsteklilerin 2490 sarıl~ 
1 kan un ahkılmınn göre hazırlıyaca1'1 !arı zarnarını ihale günü saat 10 ~ 

kadar M. M. V. 4. No. lu Sa. P. 
Ko. makbuz mukabili vermeleri. 

(61&1> 2465 _, 

P.T. ve Telefon Umum Mo~ 
Hacı MuraL ; tır. 

.Muhammen bedeli: 25000 lirıı, 5 - Taliplerin en ıı:ec l5 a- Memur alınacak 
.... ·· t · ,:tustos 1942 gününe kadar mü· . cinsi: kargir ıramam, muş emiiatı: Ankara P. T. T. MüdürlüğündeJ1· ) .. dd ı racaatta bulunmaları lazımdır. büyük bir aralıkta :.. mutea it oca ı - Açılacak :kursla ayrıca nıll' 

ve' ikinci aralıkıtıa hela ve içerde 3 1575 habere de belletilmek üzere miısabıı1(ı hücre 10 adet kurnayı muhtevi ve ka ile orta mektep mezunu, ücret 
mermer döşeli haricen bir su kuyu- ı ZİRAl KOMBİNALAR muvakkat memur alınacaktır. 

01 su, külhan, motör dam ve büyük 1 2 - Mlisaba.kada kazananlara (5 
avluyu muhtevi, kapı No. 2, mevkii: lira ücret verilecekUr. 
hükü~;:-tin karşısınd.a Bafranın . en Demir çember ve boş teneke 3 - .Muhabereyi öğrendiklrri \·ıı· 
şerefiı yerinde, tl~mınatı: 1875 !ıra, kit ücretleri 60 liraya çıkarılac:t~ 
vakfın adı: Mazbutadan Tayyar pa-1 satışı ve yahut 15 lira asli maaşla merııll• 
şa. Zirat Kombinalar Kurumu Mer· naınzetliğine tayin olunacaktır. 

Muhammen bedeli: l.1000 lira, kez Bölgesi Reısliği·n~en: . • . 4 _ Müsabakarta muvaffıık olııfl' 
cins~:. ık~&:ir ~I ~.r,ı;ı dilk!k:ıinı, müş- Gazi İstasyonu~~lakı Zira~ ~oınbı- ların ldare~ln teklif edeceği yerler' 
temılatı: bır büy_u~ salon ve depo, nalar ~1erk:z B~lgesl atoh esınac j de vazife kabul etmelerl şarttır. 
evvelce lokanta ıdı, kapı No. 39, mevcut aşagıda mıktarlar ıyazılı de- . 

1 
rıııı· 

mevkii: Hacı Tevfik sokağı, temi- mir cemher ve boş teneke 24-8-1912 5 k Tal!plerı~ .'!88 _ sııy~dmf nele' 
natı: 825 lira, vakfın adı: Mazbuta- pazartesi günü saat onbeşt.e açık ar- ~·n ~fum~n~ 

1 
unk~u ;ıaabcs ele'" 

dan Hacı Mursıt. tırma i•lc satılacaktır. lsleklilerin 1·ıt5a arı . aıtin~ 0 ıı:1ak da fer elrrecel<' 
K lö ı d k' bi asında Mer e memurıye e J • e a g 

Muhammen bedeli: 8000 lira, cin- k ec B~~1n yoRun 
1 

.a .. ı n .. caatlar-ı Jerln 30 vaşını geçmemiş oımaıar1~ si. kargir dükkıln, müşte-milatı. ez o ge eıs ıı..ıne mura • d b 1 .• t o. 
m~ntazam bir dükkıln, !kapı No. 4-0: 1 ilan olunur. <6~> 2337 ~a"~ ~~ı:;;: :rk!~~~i~r r'!:tus ~!~:rıııc 
mevkii: Yemiş PaMrı, ıtemlnatı .. 609 Muhammen .mı~tan 300 kilo, ~u- hizmetini bitirmiş bulunmaları yıı· 
lira, vakfın adı: Maııbuladan Kursu ha~men br>de~ı kılosu 60, muvıı~~at h l d. 3·10 tevcllüllü olmalan I~ 
Şeyh.. temınatı 13 !ıra 50 kuruş, nevı. 3 u a 
Muhammım be-deli: 7000 lira, cin· santimetrell demir çember, evsafı az zımdır. . k 

1 
,. ell' 

kullanılmış. 6 - l\IIüı:abakay-a gır~e.. scıY , 
si: kArc:ir lokanta. müştemilatı: bü- MuhammC'n ml·kta.rı ~OO kilo, mu- !er 1!J-8-!H2 çarşamba gunu akşarrı,,, 
yük bir salon ayrıca bir aş evinde ıa k ü b!telç 
ibaret, kapı N-0. 6, me<vkii: polis dal· hammen bedeli kilosu 20, muvakkat kadar dilekce ve evrn ı m s .. "r' 

5 O t~mınatı 4 lira 50 kur'"'· nevi muh- rı~ le beraber vilayet P.T.T. Mudil resi karşısında, teminatı: 1 lira, ç ...., 

vakfın adı: Tayyar paşa :.ı. z. telif c;emhl'r, evsafı hurda. lil~iıne mliracaat eımclld.lrler. 
Muhammen mLkları 2000 arlet, 7 - MUsabaka 20-8-942 perşeıJl' 

Muhammen bedeli: 7000 lira, cin- muhammen bedeli kilosu 20, mu- be günü saat (10) da P. T. T. Mf' 
si: k&rgir dükkAn, müşt.emlliıb: bir vak.kat teminatı 30 lira, nevi mazot dürlüğünde yapılacaktır. 
bap beton zeminli, kapı No. 19, mev- tenekesi, evsafı çok müstamel. (6452> 
kii: kunduracılar, temlnatı: 515 lira, 2461 

vakfın adı: Ma:.ııbutadan Tayyar pa
şa. 

Bafra'da mazbuta ve mülhak va
kıflara ait yukarda yazılı mahalle
rin kapalı zarf usuliyle satışları 29 
temmuz 942 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle müza.yerleye konuldu. 
!haleleri 28 ağustos 942 cuma günü 
saat 14 te Bafra Vakıflar Memurlu
ğu odasında icra kılınacağından ta
liplerin pey akçeleri ile birlikte tek· 
lif· mektuplarını mühürlü olarak 
20-7-942 akşamına kadıtr Bafra Va
kıflar memurluğuna mııkbuz muka
billnde teslim ı>tımelcri ve mülkü 
görmek, daha fazla ma!Omat alma:k 
istiyenlerin de her gün müracaat 
edece.kleri ve 20-7-942 akşamından 
sonra teklif kabul edllmiyeceğl te
minat olarak nakit banka me-ktu
bu ve tahvilat kabul olunur. 

(6444) 2457 

Memur alınacak 
Uşak C. M. U. liıl'inden: 
Uşak, Simav ve. Eşme mahkeme

lerinde münhal 15 lira maaşlı zabıt 
katipliklerine memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı vasıfları 
haiz bulunmakla beraber orta mek
tep mezunu o1anlardan talip bulu • 
nanların veslıkalariyle birlikte 15-8-
942 tarihinde yapılacak imtihana 
girmek üzı>re Uşak adliye encüme
nine gelmeleri llAn olunur. 

(6445> 2458 

Kayıp - AE.. Posta. No. 675 n. Tb. 
K. lı~ndan 10-12-941 tanhhıde alm•s 
olduıtuım terhis ~i ZBJll eıt,T'm. 

Yenisini a.IRcağırn<lan ~ htıkmli 
y01clur. Adıres: Remzi Akova. dotwn 335 
Botaz11yan 1644 

MlLLI MÜDAFAA V. ~ u•f fi" • • f 
--------

1 ~~ ı'lU e ış muavmı ve 18 
Radyo ve ossilatör alınacak 

M. M. V. Sa. AL Ko. elan : 
Hepsine birden (7953) lir:ı fiyat 

tahmin edilen (19) adet radyo ile 
(18) adet Ossilalör 13. 8. 942 per • 
şembe günti saat 11 de pazarlıkla 
S'atm alıııacaktır. İsteklilerin ( 1192) 
lira (95) kuruşluk kati teminatları 
ile birlikle pazarlık gün ve saatinde 
M. M. V. 2 No. it Sa. Al. Ko. nuna 
gelmeleri. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir (6360) 2'413 

Nakil, tahmil ve tahliye 
işleri 

M. M. V. Sn. Al. }(o. dan : 
Ankara istasyonu As. ramp:ıcla bi. 

rikmiş olan 1000 ton k tdnr insa:ı t 
malzemesi 10. 8. !11·2 pazartesi gıinü 
saat ll ele paz:ırlıklıı (n:ıkil; tnhnıil 
ve tahliye müte»hhlde ait olmak il
zere) inş;ıat ambarına n.ıklettirill' • 
eektir . .Bu i~c islı•kliler teklif ede. 
cekleri fiyatlar üzcrinrlen hesap ede. 
cekleri kati teminııtlıırirle birlikle 
paııınlık giin ve Rantiııde M. M. V. 
2 . ...-o. lu Sa .. \1 komisyonuna l'\'el. 
melrri. (6·UO) :?l52 

Zamklı mintanlık pamuk 
alınacak 

}f. M. V. Sa. Al. Kn. dıın : 
Beher kilosu 2ı..; kııru' finıt tAh

min edilen 200 kilo zamklı (ıııint:rn. 
hk) pnmuk defıtten teslim şartiyle 
12. 8. 91-2 çarşarnıba l!'iinıi sııat 15 tc 
paMrlıkla satın .alınac;ıktır. 

Muhammen bedeli 570 lirıı. olup 

namzedi ahnacak 
6 Türkiye iş Banknsı Aooniın 
~irkeliııden : 

Bankaıııızdn çalıştınlmak ilze
rr ıııth.Lbaka ile miifetci~ nıu -
aviııi ve !jef nıımzcdi alınacak
tır. 

İnıtih.ına girmek için yük~cl< 
ıııl'klep lllczıınu ve askerliğini 
ikııınl etnıi~ olnı·ık, imlihan ırii
ııiınden eyvel Bank ırııı1, >le -
mıırin \fiirlurliiii:üne aşııi(ıcla ya-
1.ılı vesikaları tevdi ederek nıı
ıııan alın.ık ~arıtır: a) Niifus 
lellkeresl, L) ,\ skerlik vesi kıt • 
sı, c) Tahsil \esikası, d) Yar
~N ~·Alı~tıjl;ı yerlere •ıit honser
vlsler, e) Bir adet vesika res-
nıi. 

lnıtilı:ını kazananlar 3659 nU· 
maralı kıınnna ııore ~lnbile -
('C'kicri 11\'lıklarla miinhnllere Ul· 
yin olun~c:ıklarılır. LiMn bi • 
lenkr tercih olunur. 

tııılihan ıriinii : 2!5 Ajhı~tos 
1912 ıriıııii İstanbul ve Anka -
rn'd:ı r•ııılacııktır. lli58 d 

M' ı ı _....-

Kayır - İstanbul llırkai Şeri1 
askerlik şubesinden nldıihm tcrhi~ te•• 
keremi ve Fatih ı\qkeri Rü~tiyr~io • 
clıon ııltlıihııı şahadctnamryi raıyi ı-t• 
tim. 'frni~ini al<ıcnihmdan eqkiı;Uıi0 

hükınıi yoktur. Adres: Ahmet oı(lıl 

1317 clnjhırıılu RiiŞtil Arısu Ankar•· 

1 - .Mecl!la ı><>lls mernudar:tyle müs· 
tahdcmln ve hadcmclerlnc yapıı:rı!aı:ak 

elbise ve ka.putıann d:l:k1o 1$ci1!ği !cin 
acılan kapalı zart eksiltmesinde veorllen 

Cebeci1 de TAN SİNEMASI Bahçeli Evlerde - Her akşam 21.30 da 
AÇIK HAVA SlNEMASI 

1 
tlyatlar mutedtl ve muvafık ırörülme· 
d ğ:.nden 17 a~ı:t.os 1942 paza.rt~I ııü· 

I nu saat (15> te a~'?lı sera.it dahlllnde 
pazarlıkla ihale ed llec~ı.tır. 

2 - Hepslnln muha'TI.men t-P.dell 
(:5328) lirr'a olup muvakknt tcmınıı.tı 

(400) llradır. 
3 - Pazarlığa a'irecekler bu ırtbl ta· 

ahhüt lşlannl hüsnü 4urctıe ifa ettik· 
lerlnc ve müteahh t olduı.ıarına dair 

Her akşam saaıt: 21.15 te 
10 / 8 / 1942 de 1 MAVİ TUNA 

KAHVECİ GÜZELi Tül"kçe sözlü 

Meşhur artist: GARY COPER'in şaheseri olan 
BAKIR DELiKANLI. Masalı yerlerimiz: Nefis ve 
soğuk meşrubat. Sinemadan sonra otobüs vardır. 

§ y enidoğan KIVIRCIK PAŞA ~IÇEK ŞEYH AHMET YILDIZ İSTİKLAL ~ 

..11111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ·~ 

~ Cebeci l BU GECE 21.15 te IKavaklıbahçe ı Bu gece 21,15 te I Çankırı Cad. , Bu gece 21,15 te § 
: Sineması Sıneması Sineması KAHRAMANI ~ ve.-atkt ve t.iearet odasının 1912 sicU Tü · 1 .,, 

vnrakııqını beraberlertnd-c aetlnnek mec- = Tel: 2311 Büyük Türk Filmi Tel: 3017 • rkçe söz il ve şarkılı Tel: 2195 Turkçe sözlll ~ 
burlyetlndcdirler. cs:ı->> 2186 

'! ':t llll llll il l l lllll l l il llll l llll 11111111111111111111111111111111111111111111111111 l il llll l l llll l l l llll l 111111111111111111111111111111111111111111 ıf 
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u L u S - 23. üncü yıl. - No. 7547 
lıntıyaz sahibi 

tsKE..-.;oER ARTUN 
Nesrısat ve Mtıes.qese MüdUrU 

NAS!T ULUO 
ULUS Basımcvı ANKARA 

DiKKAT: Ga.zetmılze ııonderllen tıeı 

nev1 yazılar neeredU.ln edilmeeln ııeT:I 
vertımez ve kayboluşundan dolayı bir,: 
t>ir mesul!Yet kabul edi1m6'Z. 

a -

Yeni Sinemada 
B~ bu ııece 

10 - 14.30 - 18 30 ccanslaruııta 

SİRAKUZA GENÇLERİ 
12 - 16.30 • 2'1 seanslannda 

Bahar çiçekleri 
Telefon: 3540 

Park Sinemasında 
Bu i'eoe 21. den 'Ubareıt 

Deni:zal'tı esirleri 
1() • 14.30 - 18.30 eea'Mlennda 

KADIN KALBİ 
Türitce sözlü il!'aPta eartob 
12-16.30~ 

Hini avu alayı 
Telıeton: l1.3l 

Sus Sinemasında Sümer Sinemasında 
BU:gUn oo gece Bu~n 1 o '1an tt4ba.ren 

!ild mm bırooo 
:oa.nsı.aın ve sttQPlerıl Uc bütün her· 

kıest tnı.ynm cdeı'l Glnııer ROQ'eTK ve 1 - Hudut kahramam 
l"red1 Astcr'tn ;)e:"llbel" )'arattıklan 

Ken :Maynard 

BÜYÜK DANS il - Hortlaklar diyar1 
Seelıı9lıı.r: 14.30 - 16.SO. 18.80 

C'..ecelcrl l•kıi fll:m blın:lı"I\ 

~21 de Seaıı6lar: 10 - 12 • 14.30 - 16.30 
18.30 aeca 21 dıe 

Tclcron.: 3589 Tel: 3590 
.... 
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